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This thesis analyses discourses on health and wellbeing in three Swedish lifestyle magazines
for women, Amelia, Tara and M-magasin, and how readers of these magazines reflect on and
negotiate the values and identities presented in them. The aim of the thesis is to contribute to
increased knowledge about mediatized religion, directed to women by commercial women's
magazines on a secular market, and how this religion is presented, perceived and used as a
resource for women's wellbeing, lifestyle and identity. The study is a qualitative case study
combining a content analysis of what is referred to as the wellbeing discourses of the three
magazines, and a reception study. This design was selected to combine a media centred
and a consumer oriented perspective. Inspired by Nancy T. Ammerman, the magazines’ and
the readers’ discursive understanding of religion and spirituality was approached through
the concept of everyday religion. The magazines and the readers associated religion with
institutional religion and a collective experience. Spirituality was related to non-institutional
religion and individually chosen meaning-making elements from both non-institutional and
institutional religion. This individualistic spirituality was, thus, still connected to institutional
religion. This religion can, on an individual as well as structural level, be connected to
a global holistic consumption spirituality and a standardization and homogenization of
contemporary religion where practises like yoga and meditation occupied a prominent position.
The understanding of religion and spirituality presented through the magazines’ wellbeing
discourses, can be seen as “glossy-feminism”, a feminism that grows out of a neo-liberal self-
help paradigm, and a feminisation of wellbeing in contemporary western society. Wellbeing
is depicted as a female concern that legitimates the reader's attention to her own body as the
primary tool to achieve control over her own life and social relationships, and for gender
equality in society. This strategy is connected to female caring practice in traditional gender
positions. The thesis draws on theories of deregulation of religion, the mediatization and
individualisation of religion, and contributes to a deeper understanding of how these shape
contemporary religious change. Through focusing the understudied area of commercial women's
magazines, it contributes with new knowledge to the field of research on media as a primary
source of peoples’ encounter with religion.
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Introduktion 

Under rubriken ”Godis för själen: änglar, magi, terapi och tro”, presenterar 
M-magasin en rad artiklar om magiska armband, änglatro, psykoterapi och 
en tro på en ”tillåtande” kyrka för ökat välbefinnande (M2:2012:1, 97-103).1 
M-magasin, som riktar sig till kvinnor över 50 år, menar att kvinnor i den 
åldern längtar efter någonting ”djupare” och ”större”. För ”typiskt är att 
kvinnor 50+ ofta blir mer andliga. Men inte andliga typ gå i kyrkan utan 
andliga typ ’allt vardagsliv är meningsfullt och andligt’” (M2:2006:32–35).  

M-magasins systertidningar, Amelia och Tara, som vänder sig till kvinnor 
25-plus respektive 40-plus, talar även de om målgruppens existentiella och 
andliga behov i förbindelse med välbefinnande. Tara konstaterar att varje 
kvinna behöver:  

något som är större, en gud, en tro, respekt för livet. En stillhet, ett hemma-
gjort sätt att be, fem minuter i en öppen kyrka, ett tänt ljus, Andrea Bocelli 
och en solnedgång eller tankar som lyfter bort det vanliga, världsliga 
(T4:2003:24–28).  

”Det andliga livet måste inte nödvändigtvis handla om religiös tro”, förklarar 
Amelia (A12:2000:187–189). Men andlighet, menar tidningen, har betydelse 
för de flesta, även om många förnekar det. Skulle läsaren tillhöra den sist-
nämnda kategorin föreslår Amelia att hon ersätter detta område med något 
som passar henne bättre. Tidningen riktar sedan en direkt fråga till läsaren 
som förväntas fundera över om andlighet har en ”central betydelse” för ”allt” 
hon gör, eller om hon känner skuld över att hon ”inte ägnar detta område 
tillräckligt mycket tid?” (A12:2000:187–189).  

Den andlighet som Amelia, Tara och M-magasin tillskriver respektive 
målgrupp kan följaktligen vara både vardaglig och någonting utöver det var-
dagliga. Den behöver inte ha någonting med ”religiös tro” att göra, men den 
kan ändå rymmas inom en ”tillåtande” kyrka. Det är en andlighet där en 
vacker solnedgång, musik och tända ljus, änglatro och magi kan bidra till 
ökat välbefinnande tillsammans med exempelvis gamla ”kinesiska alterna-
tivmetoder” som akupressur ”för andlig och mental vägledning”, eller ayur-
veda, ”en 3 000 år gammal indisk filosofi och ett helt hälsosystem” 

                               
1 M2:2012:1, 97-103 betyder således M-magasin nummer 2, år 2012 sidan 1, 97-103, för hela 
artikeln eller sammanhanget. 
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(A7:2003:36–44). Det förefaller dessutom som om frånvaron av andlighet 
kan orsaka skuldkänslor.  

Amelia, Tara och M-magasin beskriver sig själva som kvinnotidningar, 
eller livsstilsmagasin för kvinnor. Hälsa och välbefinnande till kropp och själ 
är ett ständigt återkommande tema med egna avdelningar under vinjetter 
som Skönhet/Hälsa (Amelia), Kropp och Själ (Tara), samt Kropps-klok (M-
magasin).  

Inom dessa, vad jag kallar tidningarnas må bra-diskurser, tycks stress vara 
den vanligaste orsaken till kvinnors fysiska och psykiska ohälsa, vilket i sin 
tur påverkar deras relationer, yrkes- och privatliv. Till de praktiker som tid-
ningarna kan tilldela en andlig eller icke andlig dimension för fysiskt och 
psykiskt välbefinnande hör framför allt österländska body-mind-tekniker 
som yoga och meditation, liksom österländska helandemetoder som ayur-
veda och akupunktur (T1:2003:19–24, A14:2000:48–58, M2:2012:97–103; 
jfr Frisk och Åkerbäck 2013:58ff).  

Med Amelia, Tara och M-magasin som exempel är mitt övergripande 
syfte att undersöka om kvinnotidningar kan fungera som en resurs för läsar-
nas eget meningsskapande utifrån tidningarnas föreställningar om religion 
och andlighet i relation till kvinnors hälsa och välbefinnande, identitet och 
livsstil.  

Så hur konstruerar då Amelia, Tara och M-magasin religion och andlighet 
inom sina må bra-diskurser? Och vad säger läsarna? Kan de identifiera sig 
med tidningarnas bild av hur deras läsare förväntas förstå och uppleva relig-
ion och andlighet i förbindelse med hälsa och välbefinnande – som enskilda 
individer och i relation till omgivningen? Kan Amelia, Tara och M-magasin 
fungera som en resurs för läsarnas eget meningsskapande i fråga? Finns det 
några likheter och skillnader beträffande ålder när det gäller de handlingsan-
visningar och det handlingsutrymme för hälsa och välbefinnande som tid-
ningarna tillskriver sina läsare, och som läsarna tilldelar sig själva?  

Meningsskapande handlar här om tidningarnas eventuella förmåga att 
göra läsarens identitet, hennes verklighet, erfarenheter och livssituation be-
griplig med hänsyn till religion och andlighet inom tidningarnas må bra-
diskurser (jfr Cetrez 2012:235). Med identitet menar jag det ”jag” som växer 
fram i samspel mellan individ och samhälle (Berger och Luckmann 
1998:202). En människas identitet är alltså en över tid föränderlig social och 
kulturell konstruktion, precis som religion och andlighet, hälsa och välbefin-
nande konstrueras socialt och kulturellt (Beckford 2008:4f, 15f).  

Föreliggande avhandling är en kvalitativ fallstudie som kombinerar en re-
ceptionsstudie och en innehållsanalys av Amelia, Tara och M-magasins må 
bra-diskurser. I receptionsstudien diskuterar ett antal faktiska läsare, studiens 
informanter, tidningarnas föreställningar i förhållande till sina egna idéer och 
erfarenheter. Innehållsanalysen med sina fem nedslagsår, från år 2000 till det 
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första kvartalet 20122, behandlas som en enhet i förhållande till receptions-
studiens intervjuer (se vidare Material och Metod, kapitel 4 och 5). Dessa två 
enheter, det mediecentrerade och det användarcentrerade perspektivet, sam-
manförs sedan i en jämförande analys (se kapitel 9).  

Med analysredskap från kritisk diskursanalys undersöker jag de subjekt-
positioner (identiteter), sociala relationer, samt de kunskaps- och betydelse-
system som konstituerar tidningarnas och informanternas må bra-diskurser. 
Det är diskurser som också synliggör en rad maktstrukturer (Fairclough 
1995:67).  

Det visar sig att Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser verkar 
både bekräftande och inspirerande, problematiska och provocerande. När de 
informanter som läser M-magasin diskuterar tidningens artiklar om magi och 
änglatro, märks en viss tveksamhet. Publiceringen kan samtidigt ses som en 
form av ”kreativ lek”, som ett ”prova på-erbjudande”, eller som information 
för den som bara vill ”hänga med” (Anna intervju M:3).3  

Religion och andlighet engagerar informanterna som företeelser och dis-
kussionsämne. Men det betyder inte att samtliga informanter anser att relig-
ion och andlighet har någon relevans på ett personligt plan. Några av de in-
formanter som läser M-magasin ställer också frågan om det ”verkligen [är] 
tidningens uppgift att skriva om religion?” (intervju M:3). Det vill säga in-
stitutionell religion, inte andlighet, enligt tidningarnas och informanternas 
gemensamma definition. Andlighet i betydelsen någonting individuellt och 
självvalt. Religion som en av andra förutbestämd lära, tro och praktik.  

Klara, som mediterar regelbundet, förklarar till exempel att andlighet har 
en plats i hennes liv och vardag men inte religion. Hon har svårt att tro på 
något som ”någon sa för 2 000 år sedan” (intervju A:1).  

Beträffande tidningarnas innehåll i övrigt får det både ris och ros av in-
formanterna. Det gäller lösnummerköpare, trogna prenumeranter och dem 
som har sagt upp sin prenumeration. Tidningen i sig, en tidning på högglan-
sigt papper, inbjuder till en stunds egen tid och avkoppling efter jobbet eller 
från den övriga familjen. Det kan handla om några minuter bara, eller som 
Emma uttrycker det (intervju T:1): 

Jag låser in mig i bastun. Där sitter jag och katterna och läser tidningen. Jag 
läser inte allt på en gång, jag väljer. Bläddrar gärna bakifrån, sen tittar jag i 
innehållsförteckningen och ser om det är någon artikel jag vill läsa.  

                               
2 Amelia och Tara årgång 2000, 2003, 2006, 2009, samt första kvartalet 2012. Tara utkom 
med sina två första nummer i november och december 2000. För M-magasin som utkom med 
sitt första nummer i april 2006, gäller studien årgång 2006, 2009, samt första kvartalet 2012. 
Sammanlagt 231 nummer: Amelia 130 nummer, Tara 62 nummer, M-magasin 39 nummer.  
3 Anna intervju M:3, betyder att Anna läser M-magasin och att hon deltog i den tredje inter-
vjun bland de informanter som läser just M-magasin. A:1 hänvisar till de informanter som 
läser Amelia och som deltog i den första intervjun av Amelia-läsare. Se vidare en presentation 
av receptionsstudiens informanter kapitel 7. 



 16 

Inför mötet med ett nytt nummer av Amelia, Tara och M-magasin är det inte 
bara Emma som berättar om en egen återkommande ritual. Någon bäddar ner 
sig i sängen, en annan sätter sig i favoritfåtöljen, en tredje kokar en kopp 
kaffe eller häller upp ett glas vin innan de börjar läsa och bläddra i tidningen 
(intervju T:2, M:2, M:3).  

Inspirerad av religionssociologen Nancy T. Ammermans everyday relig-
ion (2014:288f), och med hjälp av teorier om religiös avreglering, media-
lisering och individualisering av religion, analyseras läsarnas och tidningar-
nas diskursiva förståelse av religion och andlighet i relation till religiös för-
ändring. Det vill säga den process där institutionell religion förlorat i aukto-
ritet och tolkningsföreträde till förmån för andra aktörer som på andra arenor 
konstruerar sin uppfattning om vad religion och andlighet är, eller inte är, för 
vem och varför (jag förklarar och utvecklar min användning av nämnda teo-
rier och begrepp i kapitel 3 under rubriken Teoretiska utgångspunkter och 
definitioner). 

En individuell och självvald andlighet med meningsskapande element 
från såväl icke-institutionell som institutionell religion syns vara att föredra 
framför religion i kollektiv och institutionell mening. Det är en andlighet 
som på individuell och strukturell nivå är förbunden med en global, holistisk 
och homogeniserad konsumtionsandlighet som domineras av praktiker som 
yoga och meditation. Det är en vardagsandlighet och en femininisering av 
välbefinnande som rymmer en ”glossy-feminism” för kvinnlig frigörelse och 
ökad jämställdhet (jfr Gill 2008:202).  

Jag betraktar de föreställningar som Amelia, Tara och M-magasin ger ut-
tryck för inom sina må bra-diskurser som en normerande struktur. Men jag 
utgår samtidigt ifrån att receptionsstudiens informanter har både vilja och 
förmåga till förhandling och omförhandling av dessa föreställningar, de so-
ciala positioner och relationer som Amelia, Tara och M-magasin presenterar 
och tilldelar sina föreställda läsare (jfr Fairclough 1995:57ff, 2009:73).  

Forskning visar att nyhetsmedier och populärkulturens olika genrer är en 
betydande källa till människors kunskap om religion (Hoover 2010:1, 75; 
Hjarvard 2008a:157f). Det gäller både institutionell religion och icke-
institutionell religion. Institutionell religion i betydelsen de kristna, judiska 
och muslimska, buddhistiska eller hinduiska institutioner som här i Sverige 
stöds av SST-Nämnden för statligt stöd till trossamfund.  

Med icke-institutionell religion menar jag de religiösa uttryck som hämtas 
från traditioner utanför icke-institutionell religion. Det är uttryck som fram-
träder genom aktörer och på arenor bortom den institutionella religionens 
villkor och ramar.  

Min utgångspunkt är att Amelia, Tara och M-magasin tillhör dessa aktö-
rer och arenor som utifrån sina kommersiella kriterier i fråga om nyhetsvär-
dering och marknadsmässiga hänsyn väljer att konstruera och framställa 
religion och andlighet på ett sätt som gagnar tidningarna (jfr Hjarvard 
2008a:28).  
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Det finns ett samband mellan medialisering och kommersialisering av re-
ligion och andlighet, inte minst i förbindelse med välbefinnande och identi-
tetsskapande (Woodhead 2012:21ff; jfr Hoover 2010:56). Det är en media-
lisering av religion som bidrar till religionens ökade synlighet i det offentliga 
rummet, vilket över tid kan medverka till nya former och uttryck för religion 
(Gauthier, Woodhead och Martikainen 2013a:15f). Min utgångspunkt är att 
Amelia, Tara och M-magasin är en del av denna process.  

Fortsatt inspirerad av Ammerman (2014:28ff), identifierar jag fyra åter-
kommande diskurser, eller sätt att tala om vardagslivets religion och andlig-
het, bland receptionsstudiens informanter och inom Amelia, Tara och M-
magasins må bra-diskurser. Först en teistisk diskurs där människa och Gud 
söker kontakt med varandra. De andra diskursen är också transcendent, men 
upplevelser av det översinnliga sker genom exempelvis konst, musik, littera-
tur och naturupplevelser. Den tredje diskursen innehåller en etisk andlighet 
som handlar om att vara en god människa och göra gott för andra. I dessa tre, 
ibland överlappande diskurser, kan individen definiera sig som både religiös 
och andlig, eller antingen eller. I den fjärde diskursen har däremot varken 
religion eller andlighet någon relevans.  

Jag använder alltså religion och andlighet som två analytiska verktyg, vil-
ket inte betyder att religion och andlighet alltid och självklart definieras som 
varandras motsatser (jfr Ammerman 2014:23f; jfr McGuire 2008:12).  

Mitt val av Amelia, Tara och M-magasin grundar sig fortsättningsvis på 
ett antal samverkande faktorer. Tidningarna vänder sig för det första explicit 
och exklusivt till kvinnor i åldern 25-plus, 40-plus, respektive 50-plus. Det 
är en återkommande och tydlig avgränsning och betoning av läsarnas sär-
skilda grupptillhörighet i fråga om ålder och livsstil (Bonnier Tidskrifter 
hemsida 2012-08-01; Amelia, Tara och M-magasins respektive hemsida 
2012-08-01). 

Amelia, Tara och M-magasin kan för det andra betraktas som framgångs-
rika tidningar inom sin genre: Amelia når med varje nummer i genomsnitt 
fyra procent av Sveriges befolkning. Motsvarande siffra för Tara och M-
magasin stannar på två procent (TS och Orvesto Konsument helår, hemsida 
2013-03-05, 2012-08-07).  

Amelia, Tara och M-magasin ges för det tredje ut av samma förlag: Ame-
lia Publishing Group under ledning av Amelia Adamo, Bonnier Tidskrifter. 
Det betyder att Amelia, Tara och M-magasin har samma publisher – tidning-
en Amelias före detta och M-magasins nuvarande chefredaktör.4  

Det kan självfallet uppfattas som en komplikation att studiens tre tidning-
ar produceras och ges ut av samma utgivande förlag, Bonnier Tidskrifter, 
och med Amelia Adamo som publisher för Amelia Publishing Group där 
Amelia, Tara och M-magasin ingår. Om, och i så fall hur, detta kan påverka 

                               
4 Amelia Adamo var chefredaktör för Amelia 1995-2006, då hon övergick till samma position 
på M-magasin.  
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tidningarnas innehåll och redaktionella arbete, kan jag inte bedöma. Jag utta-
lar mig inte heller om tidningarnas ekonomiska och andra förutsättningar 
beträffande produktion och exempelvis distribution. Jag menar att det är en 
studie i sin egen rätt som kräver sina egna analysredskap och teorier.  

Det är nu inte självklart att tidningar inom samma genre och med samma 
utgivare är lika till innehåll och karaktär. Amelia, Tara och M-magasin har 
emellertid en tydlig gemensam profil, vilket gör att jag betraktar dem som 
fristående systertidningar i samma serie. Genom att avlösa varandra följer de 
läsaren genom flera decennier och olika livsfaser. Reklamen för nystartade 
Tara presenteras tidningen som Amelias ”storasyster” (A22:2000:3). Den 
läsare som inte längre finner Amelia relevant kan övergå till Tara för att 
sedan välja M-magasin (se vidare receptionsstudien). 

Jag väljer därför möjligheten att undersöka hur en och samma utgivare ser 
på kvinnor 25-plus, 40-plus och 50-plus i förhållande till studiens syfte och 
forskningsfrågor.  

Det har enligt min mening saknats ett religionssociologiskt perspektiv be-
träffande tidigare forskning om kommersiella kvinnotidningar på den pro-
fana marknaden. Med profan menar jag att varken tidningar eller marknad 
styrs av, eller utgår från någon religiös institution eller organisation. Jag har 
därför valt att låta teorier kring religiös förändring som religionens avregle-
ring, religionens medialisering och individualisering utgöra avhandlingens 
centrala teorier (Hjarvard 2008; Hoover 2010; Ammerman 2014; Beckford 
2008). Utöver dessa centrala teorier tillkommer teorier om struktur och 
agens, religionens kommersialisering, genusteoretiska perspektiv och per-
spektiv på hälsa och välbefinnande.    

Föreliggande studie rör sig inom forskningsområdet media, religion, kul-
tur. Det är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som intresserar sig för 
människors vardagsliv och kulturens ideologiska dimensioner (jfr Lynch, 
Mitchell och Strhan 2012:1; Hoover 2002:29). Media, religion, kultur vill 
visa på ”religionens roll och funktion i dagens samhälle” (Larsson, Lövheim 
och Linderman 2006:271). Forskningsområdet är väl förankrat vid den Teo-
logiska institutionen, Uppsala universitet.5 

                               
5 Följande religionssociologiska avhandlingar med anknytning till forskningsområdet media, 
religion, kultur har presenterats vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet: Linderman, 
Alf. 1995. The Reception of Religious Television: Social Semiology Applied to an Empirical 
Case Study. Uppsala: Uppsala universitet. Diss. Lövheim, Mia. 2004. Intersecting Identities: 
Young People, Religion, and Interaction on the Internet. Uppsala: Uppsala universitet. Diss. 
Sjöborg, Anders. 2006. Bibeln på mina egna villkor: en studie av medierade kontakter med 
Bibeln med särskilt avseende på ungdomar och Internet. Uppsala: Acta Universitatis Upsali-
ensis. Serie: Psychologia et sociologia religionum, 0283-149X;18. Diss. Axelson, Tomas. 
2008. Film och mening: en receptionsstudie om spelfilm, filmpublik och existentiella frågor. 
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis:2008. Serie: Psychologia et sociologia religionum, 
0283-149X;21. Diss. Axner, Marta. 2013. Public Religions in Swedish Media: A Study of 
Religious Actors on Three Newspaper Debate Pages 2001-2011. Uppsala: Acta Universitatis 
Upsaliensis, 2013. Serie: Studies in religion and society, 1654-630X:11. Diss. 
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Med Amelia, Tara och M-magasin som exempel vill jag därför bidra till 
kunskapen om hur just kvinnotidningar som kommersiella aktörer på en 
kommersiell marknad, kan medverka till det offentliga samtalet om hur 
kvinnor förväntas förstå och uppleva religion och andlighet i förhållande till 
hälsa och välbefinnande.  

I nästa kapitel följer en presentation av avhandlingens utvalda tidningar, 
avhandlingens syfte och forskningsfrågor, samt tidigare forskning om kvin-
notidningar.  
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1. ”I kvinnors tjänst”6 

Det här kapitlet inleds med en presentation av Amelia, Tara och M-magasin: 
tidningarnas respektive syfte, målgruppsdefinition och målgruppsbeskriv-
ning för att ge en bakgrund och ett sammanhang till den efterföljande inne-
hållsanalysen och receptionsstudien. 

Utifrån Amelia, Tara och M-magasins prenumererade upplaga och räck-
vidd, presenterar jag därefter tidningarnas position inom segmentet konsu-
mentinriktade tidskrifter kvinna – livsstil (TS-Tidningsstatistik 2013-07-18). 
Det är just kvinnotidningar eller livsstilsmagasin för kvinnor som Amelia, 
Tara och M-magasin föredrar att kalla sig framför det tidigare etablerade 
begreppet damtidningar (Bonnier Tidskrifter hemsida 2012-08-01).  

Tidningarnas syftesbeskrivning och tydliga definition av respektive mål-
grupp, målgruppens identitet, livsstil och behov, samt tidningarnas position 
inom segmentet kvinna – livsstil, väckte min nyfikenhet för hur Amelia, 
Tara och M-magasin framställer och konstruerar religion och andlighet i 
förhållande till hälsa och välbefinnande för sina föreställda läsare, och hur 
ett antal faktiska läsare kan uppfatta dessa föreställningar.  

1.1. Amelia, Tara och M-magasin 
1.1.1. ”Precis som livet självt”7 
Amelia, Tara och M-magasin definierar sig själva och respektive målgrupp 
genom målgruppsdefinitioner och målgruppsbeskrivningar, samt en idé om 
tidningarnas övergripande syfte. En målgruppsdefinition anger den kategori 
läsare en tidning riktar sig till. Genom tidningens målgruppsbeskrivning 
presenteras målgruppens utseende eller profil uttryckt i demografiska, socio-
ekonomiska eller andra termer, till exempel en särskild livsstil. Detta ökar 
målgruppens exklusivitet i förhållande till andra kategorier (jfr Sifomedia 
hemsida 2007-12-11).  

Målgruppsdefinitioner och målgruppsbeskrivningar samverkar och för-
stärker varandra. Genom marknadsundersökningar kan en tidning sedan 
mäta graden av affinity, det vill säga i vilken mån den faktiska läsaren kan 
identifiera sig med tidningen, känna tillhörighet och gemenskap med den-
                               
6 A11:2000:4.  
7 A21:2006:3. 
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samma (Sifomedia hemsida 2007-12-11). Det är nu inte självklart att en tid-
nings föreställda målgrupp helt och hållet överensstämmer med tidningens 
faktiska läsekrets (jfr Fairclough 2009:79).  

Amelia presenteras till att börja med av Bonnier Tidskrifter som en ”iden-
tifikationstidning” för kvinnor mellan 25 till 40 år (Bonnier tidskrifter 2012-
08-01), medan Tara, ”Amelias storasyster” (A22:2000:3), är ”tidningen för 
Mittlivskvinnan” (Bonnier Tidskrifter 2013-07-17). M-magasin presenteras i 
sin tur som ”Succétidningen för dig som är 50+” (Bonnier Tidskrifter 2012-
08-01).  

Amelia, som utkom med sitt första nummer 1995, framställs som ”Sveri-
ges ledande kvinnotidning” (A6:2000:5; A13:2003:46), alternativt ”Sveriges 
mest älskade kvinnotidning” (A13:2009:1; A2:2012:1). Amelia vill vara en 
tidning i ”kvinnors tjänst”, och en ”riktigt god väninna” som bjuder in till ett 
varmt och personligt samtal (A11:2000:4). Tidningen säger sig ha blivit 
expert på kvinnors liv, vardag och drömmar. Målsättningen för ”varumärket” 
Amelia – dess ”produktionslöfte, koncept och mission” – har genom åren 
förblivit detsamma som när tidningen ”föddes”:  

 
ambitionen var att skapa ett magasin som greppade hela livet. Ett vardagsre-
alistiskt magasin som skulle lyfta läsaren ett steg närmare drömmarna. Vi har 
fortfarande samma fokus. Och sexton år på kvinnornas sida gör oss till exper-
ter! Vi inspirerar, väcker känslor, och peppar. amelia är Sveriges ledande 
kvinnomagasin, med en unik tonträff. Varm, vacker, kul, klok och omistlig, 
så ska amelia kännas (Bonnier Tidskrifter 2012-08-02).8 

Nyckeln till Amelias framgång är enligt tidningen själv, att Amelia är ”pre-
cis som livet självt. Eller lite bättre faktiskt” (A21:2006:3). Och förutom 
män och barn förmodas målgruppen, som är i familjebildande och barnafö-
dande ålder, att vara intresserade av de ämnen som är kvinnotidningens sig-
num (jfr Ballaster et al 1993:45). Det vill säga artiklar om relationer, skönhet 
och hälsa, mode, resor och kultur, samt personliga livsberättelser – inklusive 
praktiska tips och råd rörande nämnda ämnen:  

Vi roade oss med att räkna ut hur många tips vi står till tjänst med i det här 
numret: 115 stycken utspridda runt om i tidningen. Välj eller förkasta. Låt 
inte tipsen stressa dig. Sätt dig och njut av solen i stället – om det känns 
bättre (A10:2000:5).  

Tara vill precis som Amelia, vara läsarens bästa väninna, och fungera som 
en ”riktigt bra tjejmiddag” med både skratt och gråt (A10:2000:5). Under 
devisen ”Hälsa Balans Skönhet”, hälsas läsarna välkomna till det första num-
ret av Tara i november 2000:  

                               
8 Tidningen Amelia skriver sitt namn med ett gement a, men för läsbarhetens skull i löpande 
text väljer jag att låta namnet börja med ett versalt A.  
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tara handlar om att må bra. Att förändra sitt liv lite, att hitta sin egen balans, 
att njuta av sin erfarenhet men också ständigt vara på väg, i rörelse, utveck-
las, pröva nya tankar och ta del av andras erfarenheter. Tillsammans är vi inte 
bara starka, tillsammans har vi väldigt kul (Bonnier Tidskrifter 2012-08-01; 
tidningens namn i fet, röd stil och gemena bokstäver i original).9 

Tara definierar sin målgrupp som mogna och aktiva, erfarna och föränd-
ringsbenägna kvinnor som fattar sina egna beslut (Bonnier Tidskrifter 2012-
08-01). Tara vill ”ge både ansikte och kropp” (A22:2000:3), till de kvinnor 
som ”kommit förbi stressracet med småbarn” och som kan ”sätta sig själv i 
fokus igen. Det är både förvirrande och fullt av möjligheter!” (Bonnier Tid-
skrifter 2012-08-01). Tara lovar att svara på frågor om ”vad livet ska bestå 
av för att bli härligt. Det handlar om hälsa, om personlig utveckling, om 
mode men framför allt om relationer” (Bonnier Tidskrifter 2012-08-01).  

För att möta denna kompetenta och handlingskraftiga Tara-kvinna, som 
tillhör en ”kräsen 60-talistgeneration”, som ”fostrats till att vilja ha allt: kar-
riär, perfekt hem, välartade barn, sund kropp” (T6:2009:7), ställer tidningen 
”3000 forskare och 8 experter” till hennes förfogande (T1:2000:4).  

Tara-kvinnan anses dessutom ha ”ont om tid”. Därför vill hon ”ha ännu 
mer nytta av sin tidning. Mer service! Mer val! Snabbare tempo!” Enligt 
tidningens undersökning frågar läsarna efter:  

mer snabba träningstips, mer om medicin och hälsa/---/Att sköta om sig har 
utvecklats till en stark hobby!/---/På varje sida ska du få någon typ av in-
formation som i slutänden gör att du slår ihop tidningen och tänker: ’Fasen, 
vad mycket jag har fått! (T4:2009:7; T5:2009:7).  

I samband med M-magasins lansering i april 2006, presenterades begreppet 
mappies som beteckning för tidningens huvudsakliga målgrupp, kvinnor 
mellan 50-65 år (M1:2006:24–27). Något motsvarande begrepp för Amelia 
och Taras respektive målgrupp finns inte. 

Mappies är en akronym för Mature Affluent Pioneering People, vilket av 
M-magasin översätts till Mogna Attraktiva Pionjärpersoner (inte ”Mogna 
välbeställda pionjärpersoner”, som borde vara den språkligt korrekta över-
sättningen; M1:2006:24–27). M-magasin vill i alla händelser vara Mappie-
kvinnornas ”batteriladdare” för att uppmuntra och inspirera: ”Här får man 
sin generations frågor och drömmar speglade. Här finns de spännande före-
bilderna, stigfinnarna” (M1:2006:24–27).  

Amelia Adamo, M-magasins chefredaktör, förklarar tidningens syfte och 
definierar samtidigt tidningens målgrupp: 

Vi vill göra en ny tidning för dig som känner dig som en ny kvinna. Barnen 
är vuxna, du formar ett nytt liv. Du funderar på nästa steg. Vad ska jag göra 

                               
9 Tara skrivs varierande med gement eller versalt T. Jag väljer konsekvent att skriva Tara med 
versalt T. 
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med resten av mitt liv? Du blickar också bakåt, och inåt, för att kunna be-
stämma hur ditt framåt ska bli. Du är nyfiken och vill ha koll på läget. På-
verka, njuta och bli upplyst – och bättre lära känna dig själv så du kan leva 
ditt bästa liv (M1:2006:13). 

Amelia, Tara och M-magasin är mycket tydliga med vilken åldersgrupp de 
riktar sig till. M-magasin säger sig vilja stoppa vad tidningen kallar åldersra-
sism (M7:2006:40–43). Det är klart att mappies åldras, men det är bara ut-
anpå: 

Vi på M-magasin brukar tala om att CYS (chronic youth syndrome) kronisk 
ungdomssjuka är särskilt utbrett i Sverige. Men nu när cirka 117 000 svens-
kar blir 50 varje år får vi säkert ett annat synsätt på detta att bli 50. Vi vill 
vara några att räkna med, vi vill fortsätta att ha inflytande och kommer inte 
att stå ut med att inte få vara med i matchen (M4:2006:79–83). 
 

M-magasin vill ”definiera 50+ på ett nytt sätt”, med hänvisning till att da-
gens 50-plussare skiljer sig från tidigare generationer (M8:2006:95). Map-
pies, förklarar M-magasin, är 2000-talets mest inflytelserika ”folkgrupp” 
(M1:2006:24–27). Födda efter andra världskriget har de fått vara med om 
långa tider av ekonomisk tillväxt och stora tekniska landvinningar 
(M1:2006:24–27). Mappiesgenerationen, ”vi [som varit] hippies, yuppies 
och mappies” presenteras som en viljestark kategori som har erfarenhet av 
att påverka och fatta beslut (M2:2006:13). Mappies tror inte på auktoriteter, 
men de är själva vana vid att uppfattas som sådana (M1:2006:24–27). 

Under en oktobervecka 2006 genomfördes en reklamkampanj inför lanse-
ringen av M-magasin. På annonstavlor och i busskurer i elva av Sveriges 
största städer, fanns en affisch som visade Adamo själv och tre medarbetare i 
bara underkläderna, det vill säga vita linnen och vita trosor. Under devisen 
”Allt annat än slätstruken”, ville M-magasin visa en ”tidsenlig” bild av kvin-
nor omkring 50 år, visa henne vacker och självsäker, visa att ”kvinnor 50+ 
också har kroppar, lust, sexualitet och energi” (M hemsida 2007-02-01, 
M8:2006:13, 92-94). En mappie bör ta väl hand om sin egen kropp och be-
trakta den med stolthet (M8:2006:13). 

I det första numret av M-magasin berättar Adamo hur hon beträffande M-
magasins innehåll, layout och omslagsidé, inspirerats av O, the Oprah Maga-
zine (M1:2006:13); den amerikanska journalisten och Tv-personligheten 
Oprah Winfreys egen kvinnotidning (M1:2006:13; jfr Peck 2008:189).10  

M-magasins motto, ”För ett rikare liv” (M1:2006:1), tycks inspirerat av 
Winfreys ”Live your best life”, liksom vinjetten Kropps-klok är en direktö-
                               
10 O, the Oprah Magazine utkom med sitt första nummer år 2000 och presenteras av utgiva-
ren, Hearst Magazines, som en ny tidning för kvinnor med en ”Oprah-patented stew of featu-
res on family, relationships, spirituality, work, health, beauty and books” (HighBeam Rese-
arch 2015-05-15)10. Det vill säga en mix av ämnen som inte bara känns igen i M-magasin, 
utan i kvinnotidningar överhuvudtaget (jfr Ballaster et al 1993).  
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versättning av namnet på motsvarande avdelning i O, The Oprah Magazine, 
nämligen Body-Wise. Precis som Winfrey är Amelia Adamo även den egna 
tidningens ständiga omslagsflicka (se O, the Oprah Magazine 2:2000:1). 

Winfreys ”andlighet” (se not), blir i M-magasins syftesbeskrivning till en 
existentiell fråga om hur kvinnor 50-plus kan leva och utforma sitt liv på 
bästa sätt efter det att barnen blivit vuxna och lämnat hemmet (M1:2006:13). 
Adamo har vidare, precis som Winfrey, gjort sin egen livshistoria väl känd.11  

Amelia, Tara och M-magasins konstruktion av respektive målgrupp, visar 
oavsett ålder, på en idé om den föreställda läsaren som en välutbildad yrkes-
kvinna med intresse för hälso- och livsfrågor. Det är en aktiv, nyfiken och 
förändringsbenägen kvinna som vill påverka och ta kontroll över sitt liv. Det 
är kvinnor som tillskrivs en positiv vilja till förändring, självkännedom och 
ansvar för sitt eget välbefinnande genom att tillvarata tidningarnas goda råd.  

Amelia, Tara och M-magasin identifierar sig med läsaren och söker en 
nära och känslomässig kontakt med sina utvalda Amelia-, Tara- och M-
magasin-kvinnor. Amelia som ”föds” 1995 antar precis som Tara fem år 
senare mänsklig gestalt som läsarens bästa väninna – en väninna som infor-
merar, inspirerar och visar på goda förebilder. Vi ser redan här ett tagande 
och en tilldelning av makt och kunskap som jag återkommer till i avhand-
lingens innehållsanalys och receptionsstudie. Och jag noterar att Amelias 
självpåtagna uppdrag att stå i ”kvinnors tjänst” (A11:2000:4), inte gäller alla 
kvinnor, utan implicit de kvinnor som tillhör tidningens utvalda målgrupp.  

1.1.2. Segmentet kvinna-livsstil 
År 2012 räknades arton titlar till segmentet konsumentinriktade tidskrifter 
Kvinna-livsstil, eller konsumentinriktade Damtidskrifter, enligt TS-
tidningsstatistik AB (TS-tidningen nr 2:2011). Antalet titlar inom segmentet 
har ökat, medan de prenumererade upplagorna totalt sett har minskat från år 
2000 till 2012 (TS-tidningen nr 2:2011).12 M-magasin och Plaza Kvinna hör 
däremot till undantagen.13     

                               
11 Adamo har även i likhet med Winfrey startat en bokklubb som i dag lever vidare i form av 
boktips på Amelia, Tara och M-magasins hemsidor, där böckerna också går att beställa. 
Adamo har även provat på att ha en egen talkshow på TV4 Plus (Resumé 2006-11-29). 
12 Antalet titlar ökade under samma period även inom andra segment, som familjetidningar, 
tidningar specialiserade på hälsa, idrott och motion, mat och dryck, mode och nöjesliv. Anta-
let titlar för barn och ungdom minskade däremot (TS-tidningen nr 2:2011).     
13 M-magasin nådde under sitt första utgivningsår en upplaga om 72 500 exemplar. År 2012 
hade upplagan ökat till 86 200 exemplar. Amelia minskade från 120 100 exemplar (år 2000), 
till 90 000 (år 2012). Tara som utkom med sina två första nummer år 2000 visar inga siffror 
för det året. 2003 däremot hade tidningen en prenumererad upplaga om 93 000 exemplar. En 
siffra som sjunkit till 72 200 år 2012. Följande upplagesiffror gäller för år 2000 respektive 
2012. Damernas Värld 87 000 – 83 000. Elle 71 500 – 69 500. Femina 114 000 – 100 100. I 
Form 51 300 – 30 900. Må Bra 111 900 – 66 500. VeckoRevyn 63 400 – 43 600. Plaza 
Kvinna 15 000 – 32 900 (TS och Orvesto Konsument helår, hemsida 2013-03-05, 2012-08-
07, 2011-02-25. En tidnings läsekrets är vidare det antal personer som läser ett genomsnittligt 
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Bonnier Tidskrifter och Aller media dominerar segmentet Kvinna-Livsstil 
(enligt TS kategorisering).14 I sin marknadsföring konkurrerar de till exempel 
om vilken kvinnotidning som är störst och mest uppskattad: Femina eller 
Amelia (Aller media, hemsida 2013-07-27; A6:2000:5; A13:2003:46; 
A13:2009:1; A2:2012:1).  

Beträffande M-magasin ser Amelia Adamo inte några direkt jämförbara 
konkurrenter till M-magasin på den svenska marknaden, även om det finns 
andra tidningar där kvinnor 50 år och äldre ingår i målgruppen, som till ex-
empel Femina (M-magasin, hemsida 2007-02-01, pressinformation från ok-
tober 2006). 

När det gäller målgrupp tycks Amelia och Tara till skillnad från M-
magasin vända sig till en bredare läsekrets i socioekonomisk mening. M-
magasin deklarerar tydligt att tidningen vänder sig till tämligen välbeställda 
kvinnor även om ordet ”affluent” översätts till ”attraktiva” i akronymen 
mappies. M-magasin vill förutom ”livskunskap” ge läsarna bättre ekonomisk 
service än konkurrenterna, mer läsning och ”tydligt fokus på målgruppen”, 
som tillhör den grupp som gärna ”sätter turbo på pensionen” (M1:2006:34–
42). Det händer att tidningen publicerar insändare som tycker att M-
magasins rese- och modereportage bär en alltför exklusiv prägel. Det är en 
exklusivitet, svarar chefredaktören, som kan tjäna som inspiration för den 
som söker ett alternativ i en lägre prisklass (M9:2006:13).  

I Bonnier Tidskrifters egen sammanställning (2012-08-01), utifrån Orve-
stos räckviddsundersökning (2011 helår), visar det sig ändå att skillnaden i 
hushållsinkomst mellan tidningarnas läsare är marginell.15 Räckviddsunder-
sökningar visar dessutom att medelåldern för Amelias läsare är omkring 45 
år. Motsvarande siffror för Tara och M-magasin är 47, respektive 53 år 
(Bonnier Tidskrifter 2012-08-01; jfr Orvesto konsument 2011 helår).  

En räckviddsundersökning från 2012 visar vidare att Amelia når fyra pro-
cent av Sverige befolkning, medan siffrorna för Tara och M-magasin stannar 
på två procent (Orvesto Konsument 2012:2).16 Majoriteten av Amelia, Tara 
och M-magasins läsare bor för övrigt i landets storstadsområden (Bonnier 
Tidskrifter 2012-08-01; jfr Statistiska Centralbyrån 2012-11-09).17  

                                                                                                                             
nummer av tidningen, medan termen läsfrekvens handlar om den andel av en tidnings alla 
utgåvor som genomsnittsläsaren läser under ett år. 
14 År 2011 innehar Bonnier Tidskrifter 8,9 procent av den TS-kontrollerade tidskriftsmark-
naden inräknat förlagets samtliga 36 tidskrifter. Procenttalet för Aller medias 23 titlar är 10 
procent. Procentsiffran för Forma Publishings 11 titlar, däribland ICA-kurien, uppgick till 
12,8 procent. Plaza Publishing Group, innehar med sina 7 titlar 0,9 procent.    
15 Hushållsinkomst Amelia: 485 100 kronor, Tara: 496 500 kronor, M-magasin 482 300 kro-
nor (Orvesto 2011, helår; Bonnier Tidskrifter 2012-08-01). 
16 Andra kvinnotidningar inom segmentet Kvinna - livsstil, som Damernas Värld, Elle och 
Femina når jämförelsevis alla tre procent av Sveriges befolkning, medan I Form, Topphälsa 
och VeckoRevyn läses av en procent av Sveriges befolkning (Orvesto Konsument 2012:2). 
17 Räckviddsundersökningar visar hur många kvinnor och män som tar del av Amelia, Tara 
och M-magasin. Enligt Orvesto konsument räknas tidskrifter med mer än 75 procent kvinnliga 
läsare som en kvinnotidning (Orvesto konsument 2011 helår). 
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I konkurrensen om läsarna på en till synes överetablerad tidskriftsmark-
nad gäller det att särskilja sig och kanhända uppfinna sin egen målgrupp, 
eller åtminstone ge den ett eget namn som M-magasin har gjort (Resumé 
2007-04-19; Svenska Dagbladet 2006-03-26). Generellt sett, åtminstone i 
Europa och USA, tycks konsumentinriktade kvinnotidningar bli mer specia-
liserade i den meningen att de riktar sig till en alltmer väldefinierad mål-
grupp, ”a segmentation by attitude” (Gough-Yates 2003:17; jfr Allt om tid-
skrifter nr 1:2012:38–44), eller livsstil snarare än att helt låta sig styras av 
demografiska mönster.  

En tidning behöver nu inte bara prenumeranter och lösnummerköpare för 
att täcka sina kostnader, det krävs annonsörer. I motiveringen till varför M-
magasin utsågs till Årets Tidskrift – Populärpress 2009, tydliggörs detta med 
hänvisning till tidningens målgrupp, samt i fråga om den föreställda relation-
en mellan tidning och målgrupp. M-magasin sägs här ha synliggjort en an-
nars bortglömd och på grund av sin ålder försummad målgrupp – en i gene-
rell mening ekonomiskt stark kategori.  

M-magasin är enligt prismotiveringen (Sveriges Tidskrifter, hemsida 
2014-05-07):  

En tidskrift som riktar ljuset mot en målgrupp som traditionellt inte syns. 
Som älskar sina läsare, även om få andra gör det. Som vägrar tro att sex bara 
är till för de yngre. Och som får annonsörerna att plötsligt gilla 55-plussare.  

Amelia Adamo har för övrigt tilldelats Stora Journalistpriset två gånger, 
1986 och 2003.18 Även Amelia och Tara har utsetts till Årets Tidskrift – Po-
pulärpress, år 1997 respektive 2001 av branschorganisationen Sveriges Tid-
skrifter (Sveriges tidskrifter, hemsida 2014-05-07).  

Amelia, Tara och M-magasin har som tidningar och genom sin grundare 
och publisher Amelia Adamo, uppmärksammats av den svenska tidskrift-
branschen, och tidningarnas upplagor är för sin genre förhållandevis höga 
med svenska mått mätt. Tara och M-magasin tycks nå den ålderskategori 
som tidningarna vänder sig till, alltså kvinnor 40-plus respektive 50-plus. 
Medelåldern för Amelias läsare ligger närmare Taras definierade målgrupp i 
ålder.  

Amelia, Tara och M-magasins konstruktion av respektive målgrupp syns 
vara en spegelbild av tidningarna i egenskap av den goda väninnan. Det vill 
säga en välutbildad, aktiv, nyfiken och förändringsbenägen yrkeskvinna med 
intresse för hälso- och livsfrågor. Tidningarna identifierar sig med läsaren 

                               
18 1986 för sin ”förnyelse av service- och underhållningsjournalistiken” i Aftonbladets sön-
dagstidning, där hon förenat ”det bästa ur vecko- och kvällspress” (Sveriges Tidskrifter, hem-
sida 2014-05-07). År 2003 får Adamo priset för att ha ”visat prov på skicklighet och framstå-
ende journalistisk gärning” (Stora journalistpriset, hemsida 2014-05-07; Expressen 2003-11-
20). 
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för att läsaren ska identifiera sig med Amelia, Tara eller M-magasin för ökat 
välbefinnande och för att kunna ta kontroll över sitt liv.   

Mot denna bakgrund redogör jag i nästa kapitel för avhandlingens syfte 
och forskningsfrågor, samt tidigare forskning med särskild betydelse för 
avhandlingen.   
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2. Syfte och forskningsfrågor 

I det här kapitlet redogör jag först för avhandlingens syfte, grundläggande 
antaganden och forskningsfrågor. Därefter presenterar jag tidigare forskning 
om kvinnotidningar och näraliggande ämnen med särskild betydelse för före-
liggande avhandling. Det är studier om kvinnor och skönlitteratur, studier 
om kvinnotidningar med läsaren i centrum och etnografisk ansats, samt stu-
dier koncentrerade kring tidningarnas innehåll och kvinnorepresentationer. 
Några av dessa tillhör de äldre, banbrytande och internationellt kända studi-
erna, andra är av senare datum och berör en svensk och nordisk kontext.  

Kapitlet avslutas med en presentation av avhandlingens disposition.  

2.1. Syfte 
Mitt syfte är att undersöka om kvinnotidningar kan fungera som en resurs för 
läsarnas eget meningsskapande utifrån tidningarnas föreställningar om relig-
ion och andlighet i förbindelse med kvinnors hälsa och välbefinnande, iden-
titet och livsstil.  

Föreliggande avhandling är en kvalitativ fallstudie i två delar, en inne-
hållsanalys och en receptionsstudie med analysredskap hämtade från kritisk 
diskursanalys inspirerad av språkvetarna Norman Fairclough och Ruth 
Wodak (Fairclough 1995, 2009; Wodak 1997).  

Innehållsanalysen, det mediecentrerade perspektivet, undersöker hur 
Amelia, Tara och M-magasin – tre kvinnotidningar på en kommersiell mark-
nad – konstruerar och framställer religion och andlighet inom tidningarnas 
diskurser om hälsa och välbefinnande.  

Receptionsstudien, det användarcentrerade perspektivet, visar hur dessa, 
vad jag kallar tidningarnas må bra-diskurser, kan uppfattas, förhandlas och 
omförhandlas av ett antal läsare, för att eventuellt användas som en resurs 
för deras eget meningsskapande. Det vill säga om tidningarnas må bra-
diskurser kan medverka till ny kunskap och ökad förståelse av religion och 
andlighet i relation till hälsa och välbefinnande och den egna identiteten (jfr 
Cetrez 2012:235).  

Detta är ett område som inte tidigare har studerats ur ett religionssociolo-
giskt perspektiv. Med min avhandling vill jag därför bidra till ökad kunskap i 
ämnet.  
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2.2. Grundläggande antaganden och utgångspunkter 

Avhandlingens syfte och forskningsfrågor utgår från sex antaganden som jag 
har för avsikt att pröva, och vars teoretiska grund jag utvecklar vidare i det 
kommande teorikapitlet.  

Sociologen François Gauthier och religionssociologerna Tuomas Martika-
inen och Linda Woodhead lyfter, för det första, fram religionens kommersia-
lisering och individualisering som bidragande orsaker till religiös förändring 
där marknaden och medierna från 1960-talet och framåt verkar i en tid av 
kulturell och därmed även religiös avreglering (Woodhead 2012:1, 24ff; 
Gauthier, Martikainen och Woodhead 2013b:263, 266, 270).  

Jag utgår, för det andra, ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där 
sociala identiteter och kunskapssystem som religion och andlighet, hälsa och 
välbefinnande är att betrakta som över tid föränderliga sociala och kulturella 
konstruktioner (Beckford 2008:4f, 15f; Berger och Luckmann 1998:182ff). 
Varken religion eller andlighet, hälsa eller välbefinnande är kategorier som 
en gång för alla och överallt betyder samma sak. Kategoriernas innehåll och 
förståelsen av dem skapas och omskapas i tid och rum i ständigt samspel 
människor emellan.  

Jag utgår, för det tredje, ifrån att det råder ett dualistiskt förhållande mel-
lan struktur och agens. Det vill säga mellan tidningar och receptionsstudiens 
informanter, där struktur är en förutsättning för agens och tvärtom. Jag be-
traktar alltså receptionsstudiens informanter som aktiva aktörer med vilja 
och förmåga till förhandling och omförhandling av de föreställningar, de 
subjektpositioner och sociala relationer som Amelia, Tara och M-magasin 
presenterar och tilldelar sina föreställda läsare inom tidningarnas må bra-
diskurser.  

Detta förhållande kan iakttas genom kritisk diskursanalys och den process 
Fairclough kallar diskursiv praktik, där tidningar och läsare möts kring den 
text som tidningarna konstruerat och framställt; den text som receptionsstu-
diens informanter tolkar och tar ställning till. Jag menar att den faktiska läsa-
ren visst kan påverkas av tidningarnas föreställningar om hälsa och välbefin-
nande, men inte självklart, och inte på något förutbestämt sätt (Giddens 
2014:25). 

Jag utgår, för det fjärde, ifrån att ”Glossy magazines”, det vill säga kon-
sumentinriktade kvinnotidningar tryckta på högglansigt papper som Amelia, 
Tara och M-magasin, inte bara presenterar sin förståelse av verkligheten (jfr 
Gill 2008:202). De, liksom medier i övrigt, bidrar till att forma den i sam-
verkan med det omgivande samhällets dominerande diskurser när det gäller 
symboler och idéer, normer och värderingar. Det gäller även representationer 
av religion och andlighet. Det vill säga tidningarnas konstruktioner och be-
skrivningar av religiösa och andliga symboler, praktiker och ritualer (jfr 
Hoover 2010:114, 267). Konstruktioner som då i enlighet med punkt två, 
kan vara både reproducerande och nyskapande. 
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I analysen av det empiriska materialets genusrepresentationer använder 
jag, för det femte, begreppet genus för det socialt och kulturellt konstruerade 
könet, samt begreppet kön för det biologiska könet (Hirdman 2001b:13). Jag 
antar att gränsen mellan genus och kön kan vara både tydlig och otydlig när 
dessa kategorier konstrueras och framställs i Amelia, Tara och M-magasins 
må bra-diskurser och i informanternas diskussioner.  

Jag antar vidare att de kvinnorepresentationer som Amelia, Tara och M-
magasin förordar och tillskriver sina läsare kan visa på en implicit eller ex-
plicit maktordning mellan olika kvinnorepresentationer, samt mellan repre-
sentationer av kvinnligt och manligt (Wodak 1997:4; Kroløkke och Sørensen 
2006:51ff).  

Diskurser formas av den verklighet de själva bidrar till att skapa (Fair-
clough 2009:65f). Därför utgår jag ifrån att Amelia, Tara och M-magasins 
genusrepresentationer växelverkar med det svenska majoritetssamhällets 
dominerande diskurser för vad som är att betrakta som kvinnligt och manligt 
(Hirdman 2001b:77). Samma antagande gäller för receptionsstudien. 

Att, för det sjätte, skapa mening är en ständigt pågående process, ”inter-
subjektiv och mellanmänsklig” (Skott 2011:70). Individens försök att oupp-
hörligen skapa och omskapa sitt eget jag i relation till religion och andlighet, 
hälsa och välbefinnande, är lika delar individuell som kollektiv (jfr Giddens 
1999:67f). Den kunskap, liksom de normer och värderingar som ryms inom 
det sociala sammanhang där individen befinner sig, har betydelse för kon-
struktionen av det egna jaget och nämnda kategorier.  

2.3. Forskningsfrågor 
Följande forskningsfrågor väver samman receptionsstudien och innehållsa-
nalysen av Amelia, Tara och M-magasins diskurser om hälsa och välbefin-
nande:  
1. Hur konstruerar och framställer Amelia, Tara och M-magasin religion 

och andlighet inom sina diskurser om hälsa och välbefinnande?  
2. Kan receptionsstudiens informanter identifiera sig med tidningarnas bild 

av hur deras läsare förväntas förstå och uppleva religion och andlighet i 
förhållande till hälsa och välbefinnande – som enskilda individer och i 
relation till omgivningen? 

3. Kan receptionsstudiens informanter använda Amelia, Tara respektive M-
magasin som resurs för eget meningsskapande i fråga? 

4. Finns det några likheter eller skillnader beträffande ålder när det gäller 
de handlingsanvisningar och det handlingsutrymme för hälsa och välbe-
finnande som tidningarna tillskriver sina läsare och som receptionsstudi-
ens informanter tilldelar sig själva?  
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2.4. Tidigare forskning om kvinnotidningar  
2.4.1. Kvinnorepresentationer i tiden 
Kvinnotidningarnas idémässiga innehåll i förhållande till tidningarnas 
kvinnorepresentationer har diskuterats i tidigare forskning utifrån varierande 
teoretiska utgångspunkter och vetenskapliga discipliner; inte minst med 
hjälp av olika genusteoretiska perspektiv och metoder, samt i ljuset av en 
feministisk jämställdhetsdiskurs (jfr Kroløkke och Sørensen 2006:78; Ball-
aster et al 1993:43ff).  

Här presenterar jag tidigare forskning om kvinnotidningar och näralig-
gande genrer med särskild relevans för föreliggande avhandling. Det är me-
diecentrerade och användarcentrerade studier, ibland med både medier och 
medieanvändare i centrum. Äldre internationellt kända studier, och studier 
förankrade i en svensk och nordisk kontext bidrar till min förståelse av kvin-
notidningar såväl innehållsmässigt som teoretiskt och metodologiskt.  

Oavsett disciplin och teoretisk utgångspunkt tycks de flesta forskare över-
ens om att kvinnotidningarnas kunskapsinnehåll och kvinnorepresentationer 
företräder ”en normativ femininitet” som alltid tycks ha samverkat med det 
omgivande samhällets dominerande diskurser i fråga (Gill 2008:63). Kvin-
notidningar existerar inte i något vakuum. Som en kommersiell och mark-
nadsanpassad industri förlitar sig kvinnotidningar ”heavily on social and 
cultural processes for its effective operation” (Gough-Yates 2003:6ff, kursiv 
i original). Kvinnotidningar finns till i ett socialt och kulturellt sammanhang 
som de är beroende av för sin existens.  

1960-talets radikala feministiska rörelser, under den så kallade andra vå-
gens feminism, betraktade kvinnotidningarna som ett styrande instrument i 
en patriarkal och kapitalistisk världsordning. Kvinnotidningarna ansågs 
medverka till att reproducera kvinnans underordning genom att legitimera 
könsskillnader (Gough-Yates 2003:8ff, 11ff).  

Ett par decennier senare, under 1980-talet och den så kallade tredje vå-
gens feminism, förändrades bilden av mediekonsumenten. Detta påverkade 
även uppfattningen om kvinnotidningarnas läsare (Gough-Yates 2003:11ff). 
Medieforskaren Madeleine Kleberg visar i Genusperspektiv på medie- och 
kommunikationsvetenskap (2006), hur 1960-talets feministiska kritik av me-
diernas ”förkrympta kvinnoideal” och synen på läsaren som offer, ersattes av 
en tro på medieanvändaren som medskapare av texten. Det vill säga använ-
darens förmåga att aktivt och självständigt tolka mediernas budskap. Det 
senare var också ett intresse som manifesterade sig inom the culturalist turn 
inom media and religion studies, vilket jag återkommer till (Hoover 
2002:28).  

Det förefaller vidare som om kvinnans emancipation och jämställdhet 
mellan könen är en självklarhet i dagens kvinnotidningar. Det gäller även 
lika lön för lika arbete, kvinnans rätt till sin egen kropp och sexualitet, lik-
som förutsättningar för att kunna kombinera yrkesarbete, barn och familj 
(Gill 2008:199f). Att en kvinnotidning är en kommersiell produkt behöver 
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inte självklart betyda att tidningen är ett forum för konservativa idéer, eller 
att kvinnor bara presenteras som passiva objekt istället för aktiva subjekt 
med vilja och möjlighet att ta kontroll över sitt eget liv, argumenterar Gill, 
(2008:204, 258, 188).  

Kvinnotidningar har å andra sidan kritiserats för att presentera motstridiga 
budskap vare sig det handlar om skönhet, mode eller motion, relationer eller 
sexualitet (Gill 2008:192f; Winship 1987:85). Det liknar den balansgång det 
innebär att vara kvinna i ett patriarkalt samhälle, menar Ballaster et al 
(1993:7).  

2.4.2. Enskilda studier 
I Women’s Worlds. Ideology, Femininity and the Woman’s Magazine (1993), 
visar litteratur- och medievetarna Ros Ballaster, Margaret Beetham, Eliza-
beth Frazer och Sandra Hebron, hur kvinnotidningen har fungerat som ett 
språkrör för samtidens dominerande uppfattningar om etik och moral, vad 
som betraktas som kvinnligt och manligt med tillhörande privata och offent-
liga plikter och ansvar. Ballaster et al analyserar kvinnotidningens utveck-
ling från 1700-talet och in i vår tid. Perspektivet är europeiskt och nordame-
rikanskt. Fram till 1960-talet behärskades kvinnotidningen av en kristen 
moralisk diskurs som då började ge vika för en ”discourse of humanist mora-
lity and increasingly to popularised psychology” (1993:123f).  

Ballasters iakttagelse angående kvinnotidningens förhållande till religion, 
tycks vara en återspegling av religiös förändring i samhället i stort. Forsk-
ning visar på ett minskat intresse för tro och praktik med anknytning till 
institutionell religion. Däremot märks ett ökat intresse för religionens indivi-
dualisering, något jag återkommer till (Gauthier, Woodhead och Martikainen 
2013a:3f; 2013b:270). Intresset för populärpsykologi, terapier och praktiker 
för hälsa och välbefinnande kan också sägas vara en trend i samhället i stort, 
vilket beträffande medier, kommer till uttryck inom olika genrer (jfr 
Woodhead 2012:21; Hoover 2010:52).  

Från 1960-talet och framåt ser vi dessutom ett ökat akademiskt intresse 
för att kritiskt studera, problematisera och ifrågasätta kvinnotidningarnas 
traditionella kvinnorepresentationer.  

Religion och andlighet i kommersiella kvinnotidningar tycks däremot ha 
varit en icke-fråga med undantag för föreliggande avhandling, samt en 
kommande avhandling i Norge. Doktoranden i religionssociologi Ann 
Kristin Gresaker, har inom ramen för Norel-projektet19 och Kifo – Stiftelsen 
Kirkeforskning, genomfört en jämförande innehållsanalys av religion i nor-
diska kvinnotidningar och motsvarande tidningar för män under en period 

                               
19 Norel: ett nordiskt forsknings- och samarbetsprojekt och ett jämförande studium om relig-
ionens roll i den offentliga sfären i de fem nordiska länderna. 
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om trettio år; från 1988 till 2008. Gresakers studie antar, liksom föreliggande 
studie, ett genusperspektiv.20  

Gresaker konstaterar att kristendomen utgör en särskild referenspunkt i 
tidningarnas framställning av institutionell religion. Samtidigt framstår det 
hon betecknar som alternativ andlighet, exempelvis astrologi och paranor-
mala fenomen, som normaliserade företeelser i de norska, svenska och 
danska familjetidningar och livsstilsmagasin för kvinnor och män, som ingår 
i studien (2013:80). Gresaker visar att tidningarna inte bara distribuerar re-
ligion och religiösa uttryck, de konstruerar och antar också ”representations 
of religion according to the magazine context by presenting these in genres 
customized to fit their target readers” (2013:80).   

Men för att återgå till den kritik som riktades mot kvinnotidningar från 
akademiskt håll. Den kritik som handlade om kvinnotidningar som patriarka-
tets nyttiga budbärare, eftersom kvinnotidningar ansågs reproducera och 
konservera patriarkala genusstrukturer och en traditionell kvinnoroll. Det var 
en negativ kritik som även drabbade kvinnotidningarnas läsare, vilka betrak-
tades som offer för tidningarnas budskap (jfr Hermes 1995:2, 149ff; Winship 
1987: i).  

I The Feminine Mystique från 1963 (med särskild jubileumsutgåva 2013), 
ifrågasatte Betty Friedan, då frilansjournalist för ett antal kvinnotidningar, 
det till synes självklara i att välutbildade kvinnor förväntades välja en hem-
mafrutillvaro framför en yrkeskarriär utanför hemmet. Kvinnor hölls kvar i 
en patriarkal struktur som producerade och reproducerade en outgrundlig 
femininitet som kvinnor internaliserade och gjorde till sin egen: the feminine 
mystique. Friedan insåg att hon själv bidragit till att hålla den vid liv.  

The Feminine Mystique kom att betyda mycket för den andra vågens 
feminism. I kvinnotidningar som Amelia, Tara och M-magasin, som tillhör 
den tredje vågen, är jämställdhet och kvinnans emancipation en självklarhet. 
Men den outgrundliga femininitet som Friedan utforskar gör sig ändå 
påmind genom de krav som ställs på kvinnor, och som tidningarna åter-
kommande observerar. Det vill säga att kvinnor generellt sett, tar ett större 
ansvar än män för hem och familj.21  

Janice Radways Reading the Romance. Women, Patriarchy, and Popular 
Literature (1991), är en receptionsstudie som har fått stort internationellt 
genomslag när det gäller undersökningar om kvinnor och litteratur inom 
olika populärkulturella genrer. Radway, som forskar inom litteratur och cul-
tural studies, studerar den aktiva läsaren och läsandets identitetsskapande 

                               
20 I Gresakers studie ingår förutom Amelia, följande svenska tidskrifter: familjetidningen 
Allers (Aller Media), Slitz, ett månadsmagasin för män (MDM Media), samt Café (Aller 
Media), ett livsstilsmagasin för män. 
21 Siffror från Försäkringskassan visar att dubbelarbetande mammor riskerar att bli sjuk-
skrivna i högre grad än män med en likvärdig ställning i arbetslivet (Försäkringskassan, 
pressmeddelande 2013-11-05.  
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processer genom en rad strategier som läsaren själv utarbetar. Jag återkom-
mer till dessa i kapitel 9.  

Radway ”tar kvinnors självförståelse på allvar” och lyfter fram deras 
”subjektiva erfarenheter”, skriver medieforskaren Lynn Schofield Clark och 
religionsvetaren Grace Chiou (2013:37). Jag delar den uppfattningen, det är 
Radways banbrytande insats. Men det finns ett drag i Radways syn på läsa-
ren som jag menar anknyter till en tidigare uppfattning om läsaren av kär-
leksromaner och exempelvis kvinnotidningar som ännu inte tillräckligt upp-
lyst. Sina egna förmodade läsare, de som tar del av Reading the Romance. 
Women, Patriarchy, and Popular Literature, inkluderar Radway i epitetet 
”vi feminister”. Motsatsen utgörs av kärleksromanens läsare: ”kvinnor som 
trots allt är våra systrar” (Radway 1991:220):  

We must join hands with women who are, after all, our sisters and together 
imagine a world whose subsequent creation would lead to the need for a new 
fantasy altogether.   

Radways ”vi” måste lära sig förstå att behovet av kärleksromaner är en ”för-
kroppsligad protest”. Det är ett rop på förändring när livet känns otillfreds-
ställande. För att åstadkomma en strukturell förändring måste ”vi”:et och 
deras ”systrar” arbeta tillsammans. Men ledarna för denna strukturella för-
ändring tycks däremot finnas bland den förstnämnda kategorin (Radway 
1991:220).  

Bland receptionsstudierna märks även medie- och kulturforskaren Joke 
Hermes etnografiska Reading Women’s Magazines (1995). Genom inter-
vjuer med kvinnotidningsläsare visar Hermers hur kvinnotidningen kan 
skapa mening för sina läsare. Praktiska råd och tips kring relationer, skönhet 
och hälsa ger kvinnor en känsla av att ha kontroll över tillvaron. Det stärker 
läsarens ”upplysta” och ”praktiska jag”, åtminstone tillfälligtvis (Hermes 
1995:36f, 65, 144, 150f ).  

Att läsa kvinnotidningar är enligt Hermes den ”ultimata ’mitt-emellan’- 
aktiviteten” (1995:32), vilket inte betyder att hon förringar kvinnotidningens 
normerande och identitetsskapande kraft: läsaren lär sig att förstå sig själv, 
sina egna och andras känslor med hjälp av de artiklar och reportage som 
tidningen presenterar. Kvinnotidningen erbjuder därutöver ett avbrott i var-
dagen. Som ett medel för avkoppling är den lika lätt att plocka upp som att 
lägga ifrån sig om läsningen behöver avbrytas (1995:31).  

Den negativa kritik mot kvinnotidningar som även drabbade tidningarnas 
läsare, skapade ett ojämlikt förhållande mellan dem och akademiskt skolade 
kritiker (Hermes 1995:2, 149). För att inte själv skapa denna distans poäng-
terar Hermes att hon inte har några synpunkter på informanternas val av just 
kvinnotidningar och tidningarnas innehåll. Däremot vill hon på ett respekt-
fullt sätt försöka förstå hur och varför kvinnotidningen som genre kan vara 
meningsskapande för sina läsare (Hermes 1995:2, 8).  
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Litteraturvetaren Ellen McCracken iakttar i Decoding Women´s Magazi-
nes. From Mademoiselle to MS (1992), en tydlig kommersiell förskjutning 
när det gäller kvinnotidningarnas målgruppsdefinition och målgruppsbe-
skrivning som hör ihop med kvinnors inträde på arbetsmarknaden under 
1960-talet och framåt.  

Kvinnor fick en egen inkomst och ett visst utrymme för personlig kon-
sumtion. Konsekvensen blev att kvinnotidningar började definiera målgrup-
pen i termer av ”’class’ rather than ’mass’ publication”, hävdar McCracken 
(1992:196). En viss kvinnotidning passar inte längre alla kvinnor bara för att 
de råkar vara kvinnor. Klassperspektivet, klass i demografisk mening, tycks 
något decennium före sekelskiftet 2000 ha ersatts av ”a segmentation by 
attitude”, eller livsstil där kvinnotidningar blir alltmer specialiserade för att 
nå en alltmer väldefinierad målgrupp (Winship 1987:46; Gough-Yates 
2003:2, 17; Allt om tidskrifter nr 1:2012:38–44).  

Jag menar att Amelia, Tara och framför allt M-magasin kan tjäna som ex-
empel på detta skifte. M-magasin har ju, som tidigare framkommit, skapat en 
särskild målgrupp med ett särskilt namn: akronymen mappies – mogna, at-
traktiva pionjärpersoner för att beteckna den tämligen välbeställda och väl-
utbildade krets av kvinnor över 50 år som tidningen riktar dig till 
(M1:2006:1, 13). 

McCracken, som genomfört en textanalys av utvalda kvinnotidningar, 
fann ett cykliskt och samverkande beroendeförhållande mellan kvinnotid-
ningar, annonsörer och läsare: kvinnotidningen definierar en särskild mål-
grupp med en särskild livsstil, som attraherar en viss typ av annonsörer vars 
annonser, tillsammans med tidningens innehåll, attraherar den särskilda mål-
gruppen – en grupp som definitionsmässigt framstår som homogen, men som 
i praktiken troligen uppvisar en rad olikheter (McCracken 1992:4, 301).   

I Understanding Women’s Magazines. Publishing, Markets and Re-
aderships (2003), utvecklar medieforskaren Anna Gough-Yates hur begrep-
pet livsstil blivit ett centralt begrepp för tidningsproducenter, marknadsförare 
och annonsörer. Det är ett begrepp som blivit synonymt med en medelklass-
femininitet som på en och samma gång lyfter fram läsarens individualitet 
och tillhörighet till en medelklass med intresse för hälsa, olika terapier och 
dieter enligt mottot ”a morality of pleasure as a duty” (2003:126f, 153f).    

Den främsta företrädaren för denna livsstil är, enligt Gough-Yates, tid-
ningens chefredaktör. Med fingertoppskänsla för vad som är kommersiellt 
gångbart fungerar hon (det tycks oftast vara en kvinna), som mellanhand 
mellan tidningens målgrupp, utgivare, marknadsförare och annonsörer. Den 
ideala chefredaktören blir till ett med sin tidning och till läsarnas identifikat-
ionsobjekt genom att använda sig själv som en medveten strategi för detta. 
Hennes livsstil och smak utgör en bekräftelse på den livsstil tidningen repre-
senterar (Gough-Yates 2003:118f, 125).  

I Gender and the media, hävdar genusteoretikern Rosalind Gill att femin-
istiska ideal är en självklarhet i dagens kvinnotidningar eller livsstilsmagasin 
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för kvinnor (Gill 2008:199). Att en tidning är kommersiell utesluter inte att 
det finns plats för progressiva idéer (Gill 2008:204). Både feministiska ideal 
och traditionella kvinnoroller kan mötas i ett och samma eller olika nummer 
av en tidning (Gill 2008:199).  

Den feminism som möter läsaren i dagens kvinnotidningar är med Gills 
uttryck en neo-liberal ”glossy feminism” som erkänner samhällets övergri-
pande patriarkala genusstrukturer, men som koncentrerar sig på kvinnors 
privata och personliga sfär. Nämligen de situationer där hon själv antas ha 
störst möjlighet att påverka sin situation till förändring (jfr Gill 2008:202).  

Det är vidare en ”glossy feminism” där kvinnorepresentationer har för-
vandlats från passiva objekt till aktiva subjekt (Gill 2008:202f, 188). Ordet 
”glossy” refererar i sammanhanget till tidningar tryckta på högglansigt pap-
per, vilket kännetecknar många kvinnotidningar. Gill diskuterar representa-
tioner av kvinnor och män inom såväl kvinnotidningar som andra typer av 
medier och genrer. 

Medie- och filmvetaren Janice Winship använder begreppet “pragmatisk 
feminism” (1987:81), för den feminism som Gill drygt två decennier senare 
betecknar som ”glossy feminism” (2008:202). Det är en praktiskt inriktad 
feminism som ibland kommer till uttryck i vad Winship beskriver som kvin-
notidningarnas ”ideological juggling acts”. Alltså de ofta kritiserade och 
ibland motsägelsefulla budskap som kan komma till uttryck i en kvinnotid-
ning (1987:85).  

Det som förefaller inkonsekvent anses då bara återspegla det paradoxala i 
att vara kvinna i ett patriarkalt samhälle, vilket i sin tur, påstår Winship, är 
en bidragande orsak till genrens framgångar: den kvinnliga läsaren känner 
igen sig. Det tycks inte heller, varken för tidningar eller läsare, finnas någon 
motsättning i att blanda allvarligt inriktade artiklar och ämnen, med mer 
lättsamt material. Drömmar och fantasi samverkar med konstruktioner av 
verklighet i en blandning som syns bidra till genrens genomslagskraft 
(Winship 1987:56, 110).  

Om vi lämnar internationella studier och litteratur med betydelse för före-
liggande avhandling och flyttar oss till Sverige och övriga Norden, vill jag 
inledningsvis nämna En annan historia. Om kvinnors läsning och svensk 
veckopress (1990). Där presenterar litteraturvetaren Lisbeth Larsson en hi-
storisk översikt över kvinnors läsning och kvinnliga läsare av svensk vecko-
press från artonhundratalets sista decennier fram till 1985. I en alltmer 
mångfacetterad värld får bilden av kvinnan allt fler dimensioner, eller identi-
teter (1990:263).  

Inspirerad av Radway lyfter Larsson fram läsandets identitetsskapande 
processer, vilket även sociologen Hedvig Ekerwald visar i Varje mor är en 
dotter. Om kvinnors ungdomstid på 1900-talet (2002). Ekerwald intervjuar 
kvinnor i tre generationer om kön, klass och etnicitet. För dessa kvinnor är 
det tydligt att läsandet skänker både ”flykt och kraft” (Ekerwald 2002:139). 
Flykt eller motstånd genom att prioritera sig själv. Kraft att med hjälp av 
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litteraturen forma och förstå sitt eget jag – som individ och i relation till 
andra människor (Ekerwald 2002:142, 152).   

I Tidningsstunden är min, bara min konstaterar massmedieforskaren 
Christina Bokelund (1995), att tidningsläsning, oberoende genre, är kopplat 
till behov av olika slag. Dessa behov är företrädesvis kognitiva och affektiva, 
det vill säga funktionella och känslomässiga (1995:115). Rapporten urskiljer 
fem huvudmotiv kopplade till dessa behov: avkoppling, underhåll-
ning/förströelse, sällskap, information och trygghet (Bokelund 1995:126; jfr 
Hermes 1995).  

I avhandlingen New age – konsumtionsvara eller värden att kämpa för? 
Hemmets Journal och Idagsidan i Svenska Dagbladet analyserade utifrån 
Mary Douglas grid/groupmodell och Pierre Bourdieus fältteori (2001), visar 
religionssociologen Lars Ahlin på ett samband mellan världsåskådning och 
social tillhörighet. Den över tid föränderliga världsåskådning som individer 
inom en grupp, eller gruppen som helhet, skapar och reproducerar bekräftar 
individens/gruppens sociala position och erfarenheter. Det är en för individ 
och grupp skräddarsydd syn på tillvaron som motsvarar deras behov 
(2001:143f, 267ff). Därför väljer individen en tidning vars innehåll stämmer 
överens med, och stärker den egna uppfattningen (Ahlin 2001:143f, 110).  

Att populärpressen speglar och bidrar till att forma människor och sam-
hälle (jfr Forbes och Mahan 2000:4f), tydliggörs vidare genom Gullan 
Skölds avhandling i journalistik Från moder till samhällsvarelse. Vardags-
kvinnor och kvinnovardag från femtiotal till nittiotal i familjetidningen Året 
Runt. Sköld visar på värdet av populärpressen som forskningsunderlag, tid-
ningar som har ”människans villkor och livsyttringar som främsta stoff” 
(1998:15). Skölds analys av kvinnorepresentationer i familje- och veckotid-
ningen Året Runt från 1955 till 1995, förklarar hur tidningen producerar en 
föreställning om kvinnan som förändras i takt med sin lika föränderliga sam-
tid. Den svenska hemmafrun blir yrkeskvinna och tar steget ut på den offent-
liga arenan, ackompanjerad av tidningens livsstilsideal beträffande mode och 
skönhet, hälsa och så vidare.  

Skölds fyrtioåriga perspektiv demonstrerar samtidigt ett särartstänkande: 
”kvinnan är specifik och skild från mannen”, vilket inte framställs som en 
”begränsande tvångströja utan som en frigörande potential” (Sköld 
1998:355). Kvinnans roll som förälder tycks väga tyngre än hennes yrkesroll 
utanför hemmet, och någon genomtänkt och medvetet feministisk ideologi 
går inte att finna (1998:336, 352). Året Runt har i stället hållit sig i ”åsikter-
nas mittfåra” (Sköld 1998:354).  

Veckopressen är ”utmärkt att använda för att upptäcka ett dolt eller bort-
glömt maktspel om identiteter och erfarenheter”, skriver kultur- och genus-
historikern Ulrika Holgersson i Populärkulturen och klassamhället. Arbete, 
klass och genus i svensk dampress i början av 1900-talet (2005:295). Hol-
gersson visar hur insändarsidorna i bland annat Svensk Damtidning blir till 
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en arena för inte minst arbetarklassens kvinnor när det gäller att upprätthålla 
och förändra normerna för kvinnlighet (jfr Ballaster et al 1993:109).  

Det är en förändring i växelverkan mellan insändarskribenter, tidning och 
samhällets dominerande och föränderliga emancipations- och jämställdhets-
diskurser. Den lutherska kallelseläran, att människan fått sin särskilda livs-
uppgift och plats i samhället av Gud, präglade fortfarande samhället under 
1900-talets första decennier, menar Holgersson (2005:217; jfr Weber 
1978:36ff).  

Genusvetaren Sanna Sarromaas avhandling Det nye og den unge norske 
kvinnen. Diskurser, representasjoner og resepsjoner om ung kvinnelighet 
1957-77 og i 2009 (2011), handlar om femininitet och kvinnorepresentation-
er i Det Nye, Norges äldsta tidning för unga kvinnor. Sarromaa fångar drygt 
trettio år senare upp det tema som Angela McRobbie, forskare inom fältet 
kommunikation, uppmärksammade genom sin studie av ungdomstidningen 
Jackie: an ideology of adolocent femininity (1977), nämligen stereotypa 
representationer av unga kvinnors femininitet.  

Men till skillnad från McRobbie kombinerar Sarromaa en textanalys och 
en receptionsstudie där hon intervjuar unga kvinnor av i dag – och kvinnor 
som var unga på 1950 och 60-talet – om Det Nye var och är en praktisk 
guide i konsten att bli kvinna (Sarromaa 2011:10ff). Sarromaa visar hur 
kvinnorollen har förändrats över tid, och hur informanterna både bejakar och 
opponerar sig mot tidningens idéer – idéer som kan ha en viss påverkan utan 
att vara bestämmande (Sarromaa 2011:63f).  

Medieforskaren Brita Ytre-Arne har som Sarromaa kombinerat ett medie-
centrerat och ett användarcentrerat perspektiv i en studie av kvinnotidningar 
som medieerfarenhet. En slutsats är att ”women’s magazines and other forms 
of popular media might function as resources for reflections about identity 
(2011:75). Kvinnotidningsläsaren tycks kunna relatera sin vardagsverklighet 
och identitet till den verklighet kvinnotidningen presenterar. Läsarna känner 
sin tidning, och tidningen känner sina läsare. Det finns därför ett stort mått 
av förutsägbarhet och samstämmighet, mellan tidning och läsare, anser Ytre-
Arne (2011:100f). 

Medieforskaren Anja Hirdman analyserar i avhandlingen Tilltalande bil-
der. Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt (2001a), 
vad som konstituerar femininitet och maskulinitet, samt relationen mellan 
kvinnor och män i nämnda tidningar. Hirdman visar på en liknande utveck-
ling i Veckorevyn som Sarromaa och Ytre-Arne i sitt empiriska material. 
Det vill säga ett tydligt fokus på jämställdhet från 1990-talet och framåt, men 
också ett ökat krav och ett ökat ”ifrågasättande av den egna kroppen och 
beteendet”. Det vill säga den kvinnliga kroppen och dess utseende 
(2001a:269). Med Veckorevyn som exempel tydliggör Hirdman bland annat 
det homosociala och ”självstärkande” rum som tidningarna vill vara för sin 
unga läsekrets där de förväntas konsumera tidningarnas föreställningar om 
sig själva (2001a:282).  
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Karin Lövgrens avhandling ”Se lika ung ut som du känner dig”. Kultu-
rella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 
40 (2009), behandlar helt kort livets ändlighet som en konsekvens av åld-
rande (2009:222f). Lövgren, som forskar kring demografi och åldrande, har 
studerat representationer av åldrande i bland annat Tara och M-magasin.22 
Koncentrerad på tidningstext och reklam, samt intervjuer med läsare om 
deras syn på åldrande, visar Lövgren på ett eftersträvansvärt ungdomsideal i 
såväl tidningar som reklam och bland informanterna (Lövgren 2009:126, 
137, 195). 

I När livet tar rätt form. Om människosyn i svenska hälsotidskrifter 1910-
13 och 2009 (2013), visar religionsvetaren Wilhelm Kardemark hur kroppen 
under 1900-talets början var en nationell angelägenhet för ”Sveriges välstånd 
och styrka nu och i framtiden” (2013:239). ”Statskroppen” och den ”lut-
herskt tjänande kroppen” var en produktiv enhet i ett större sammanhang. 
Det var en maskulin kropp som ”vände sig genom sin produktions- och 
handlingsförmåga mot det gemensamma och mot den behövande, feminina, 
medmänniskan” (Kardemark 2013:236ff). I 2009 års hälsotidningar har hälsa 
förvandlats till ett individuellt projekt och ansvar (2013:238f).  

Att forska om kvinnotidningar tycks ända in på 1980-och 90-talet kräva 
vad Gill kallar ”the guilty prefaces phenomenon” (2008:14, 196). Det vill 
säga att som Winship i förordet till Inside Women’s Magazines, förklara att 
det går att vara förtjust i kvinnotidningar samtidigt som man ägnar dem ett 
akademiskt intresse (1987:1ff). Ballaster et al delar det personliga nöjet i att 
läsa kvinnotidningar, men varnar för att en överkonsumtion kan ha samma 
effekt som att föräta sig på choklad (1993:1).  

Trots att kvinnotidningsläsare, liksom konsumenter av populärkultur över 
huvud taget, inte längre anses som ett passivt offer för den struktur medierna 
utgör (jfr Hoover 2010, Storey 2000:188), utan tvärtom som ett aktivt hand-
lande subjekt, menar jag att det hos Ballaster et al dröjer sig kvar en implicit 
och näraliggande diskurs om populärkultur – och i synnerhet kvinnotidning-
ar – som någonting mindre värt än så kallad finkultur (jfr Öhman 2000:11f, 
21). Det är ett elitistiskt sätt att betrakta kultur, dess producenter och konsu-
menter som jag inte delar.   

2.4.3. Sammanfattning 
Föreliggande avhandling är en kvalitativ fallstudie i två delar med analysred-
skap hämtade från kritisk diskursanalys inspirerad av Fairclough (1995, 
2009), och Wodak (1997). Ett mediecentrerat och ett användarcentrerat per-
spektiv kompletterar varandra. Det betyder att en innehållsanalys och en 
receptionsstudie koncentreras kring följande syfte och forskningsfrågor.  

                               
22 I Lövgrens undersökning ingår även Laura, Plus Sverige och Ljuva livet, tidningar som 
numera är nedlagda.   
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Jag söker för det första svar på hur Amelia, Tara och M-magasin konstru-
erar och framställer religion och andlighet inom sina diskurser om hälsa och 
välbefinnande. Jag vill, för det andra, veta om receptionsstudiens informan-
ter kan identifiera sig med tidningarnas bild av hur läsaren förväntas förstå 
och uppleva religion och andlighet i förhållande till hälsa och välbefinnande 
– som enskilda individer och i relation till omgivningen. Kan, för det tredje, 
receptionsstudiens informanter använda Amelia, Tara och M-magasin som 
resurs för eget meningsskapande i fråga? Finns det, för det fjärde, några lik-
heter och skillnader beträffande ålder när det gäller de handlingsanvisningar 
och det handlingsutrymme för hälsa och välbefinnande som tidningarna till-
skriver sina läsare och som receptionsstudiens informanter tilldelar sig 
själva? 

Jag utgår ifrån att det över tid har skett en kommersialisering och indivi-
dualisering av religion. Tillsammans med en auktoritetsförlust för institut-
ionell religion syns nya aktörer presentera nya former och uttryck för relig-
ion i konkurrens med institutionell religion (Woodhead 2012:1, 24ff; jfr 
Beckford 2008:52, 212). Jag antar att Amelia, Tara och M-magasin tillhör 
dessa kommersiella aktörer och arenor vars diskursiva förståelse av religion 
och andlighet utgår från tidningarnas egenintresse och idé om respektive 
målgrupp – men också i samverkan med det omgivande samhällets domine-
rande diskurser.  

Till studiens grundläggande antaganden hör alltså en syn på både tidning-
ar och målgrupp som aktiva aktörer (jfr Giddens 2014:14f, 25). Det betyder 
att jag utgår ifrån att receptionsstudiens informanter har förmåga att för-
handla och omförhandla de föreställningar, normer och värderingar som 
Amelia, Tara och M-magasin presenterar. Detta visar på ett dualistiskt för-
hållande mellan aktör och struktur som två av varandra beroende och kom-
municerande kärl. Det tydliggör dessutom att jag utgår från ett socialkon-
struktivistiskt perspektiv där sociala identiteter, relationer, kunskaps- och 
trossystem betraktas som föränderliga sociala och kulturella konstruktioner 
(jfr Beckford 2008:4f, 15f, Berger och Luckmann 1998:182ff). 

 I det här kapitlet redogör jag vidare för tidigare forskning om kvinnotid-
ningar och näraliggande ämnen med betydelse för avhandlingen. Det är stu-
dier som visar på kvinnotidningar och andra populärkulturella genrer som en 
resurs för kvinnors identitets- och meningsskapande. De tydliggör behovet 
och värdet av att studera medialiserade föreställningar om kvinnor i deras 
vardag, där kvinnotidningar över tid tycks ge uttryck för en kvinna i tiden. 
De visar därutöver på värdet av att kombinera ett struktur- och agensper-
spektiv för ökad kunskap om hur Amelia, Tara och M-magasins må bra-
diskurser kan uppfattas av receptionsstudiens informanter.  
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2.5. Avhandlingens disposition 
Efter en introduktion till avhandlingsämnet följer i kapitel 1 en presentation 
av studiens utvalda kvinnotidningar Amelia, Tara och M-magasin, tidning-
arnas respektive syfte, målgruppsdefinitioner och målgruppsbeskrivningar. 
Med hjälp av tidningarnas upplagestorlek och räckvidd diskuterar jag sedan 
deras plats inom segmentet kvinna – livsstil som en bakgrund till avhand-
lingens innehållsanalys och receptionsstudie. 

I kapitel 2 redogör jag för avhandlingens syfte och forskningsfrågor, 
grundläggande antaganden och utgångspunkter, samt tidigare forskning med 
särskild relevans för föreliggande studie.  

Kapitel 3 behandlar avhandlingens teoretiska utgångspunkter och definit-
ioner. Det är teorier om religiös förändring genom religionens avreglering, 
medialisering och individualisering. Därefter följer teorier om avreglering-
ens, medialiseringens och individualiseringens konsekvenser med begrepp 
som konsumtionsandlighet, vardagslivets religion och andlighet. Jag redogör 
vidare för avhandlingens syn på hälsa och välbefinnande, förhållandet struk-
tur och agens, samt min användning av kritisk diskursanalys.  

Kapitel 4 är en beskrivning av avhandlingens empiriska material: inne-
hållsanalysen av Amelia, Tara och M-magasins diskurser om hälsa och väl-
befinnande, samt receptionsstudiens tematiska och semistrukturerade inter-
vjuer; hur materialet tillkommit och ordnats inför en enskild och jämförande 
analys, inklusive etiska överväganden. 

Kapitel 5 behandlar avhandlingens val av forskningsmetod och forsk-
ningsdesign: valet av en kvalitativ fallstudie med abduktiv ansats, tematise-
rade intervjuer, samt metodverktyg från kritisk diskursanalys. 

I kapitel 6 redogör jag för resultat av avhandlingens innehållsanalys. Det 
vill säga Amelia, Tara och M-magasins diskursiva förståelse av religion och 
andlighet inom tidningarnas må bra-diskurser och i enlighet med studiens 
forskningsfrågor. Kapitel 7 koncentreras därefter kring receptionsstudiens 
resultat. Hur informanterna definierar religion och andlighet, vad det innebär 
att må bra, och om de kan identifiera sig med tidningarnas bild av hur kvin-
nor bör förstå och uppleva religion och andlighet i förbindelse med hälsa och 
välbefinnande. Vi får veta om informanterna anser att de kan använda Ame-
lia, Tara eller M-magasins må bra-diskurser som en resurs för eget menings-
skapande. Kapitel 6 och 7 svarar även på frågan om det finns några likheter 
eller skillnader beträffande ålder när det gäller de handlingsanvisningar och 
det handlingsutrymme för hälsa och välbefinnande som tidningarna tilldelar 
sina läsare och som receptionsstudiens informanter tilldelar sig själva.   

Kapitel 8 koncentreras kring en analys av de diskursiva maktperspektiv 
som implicit och explicit framträder genom det sätt på vilket Amelia, Tara 
och M-magasin positionerar sig själva och läsarna i relation till varandra, 
samt i förhållande till den kunskap om hälsa och välbefinnande som tidning-
arna presenterar. Analysen utgår från begrepp som diskursiv och relationell 
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makt, tidningarnas återkommande och ritualiserade mönster av identifikat-
ion, definition och omdefinition av den föreställda läsaren, syntetisk person-
alisering och affinity, tidningarnas tilltal till läsaren, samt vad jag kallar 
chefredaktörens dubbla roller.  

Kapitel 9 är en jämförande diskussion och analys av innehållsanalysens 
och receptionsstudiens resultat. Med Fairclough och kritisk diskursanalys 
visar jag hur tidningarnas konstruktion av religion och andlighet i relation till 
hälsa och välbefinnande, tydliggör de sociala positioner och relationer som 
Amelia, Tara och M-magasin tillskriver sina läsare, förutom den kunskap om 
kvinnor och välbefinnande som tidningarna presenterar i sina må bra-
diskurser. Det vill säga de tre aspekter som bidrar till må bra-diskursernas 
förmåga att skapa den verklighet som tidningarna erbjuder sina läsare (jfr 
Fairclough 2009:64f). Här möter vi även informanternas konstruktion av vad 
jag kallar ”den andra läsaren”. Det är den läsare som enligt informanterna, 
kan vara i behov av den kunskap de själva väljer bort inom tidningarnas må 
bra-diskurser.  

I kapitel 10 återvänder jag först till avhandlingens syfte och forsknings-
frågor. En avslutande diskussion kring studiens resultat och analys, följs av 
en utvärdering av teori och metod, samt förslag till vidare forskning.   
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3. Teoretiska utgångspunkter och definitioner 

I det här kapitlet presenterar jag de teoretiska utgångspunkter, perspektiv och 
definitioner som jag använder i min analys av receptionsstudies intervjuer, 
och av Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser.  

Först följer en presentation av teorier och begrepp kring religiös föränd-
ring och medialisering av religion. Det är perspektiv som tillhör avhandling-
ens centrala teoretiska utgångspunkter. Med religiös förändring menar jag 
den process där religiösa institutioner förlorat i auktoritet och tolkningsföre-
träde angående förståelsen av religion. Religion presenteras och definieras 
av andra aktörer, på andra arenor och i andra former än i sin ursprungliga 
institutionella kontext (Gauthier, Martikainen and Woodhead 2013b:270; jfr 
Beckford 2008:52f).  

Medier av olika slag tillhör dessa aktörer och arenor. En medialisering av 
religion är därför att förstå som mediernas framställning och konstruktion av 
religiösa föreställningar och religiös praktik. Det är föreställningar som kan 
bidra till en förändrad syn på religion i samhället i stort och på individnivå 
(Hjarvard 2008a:27ff; Hoover 2010:280). Jag betraktar alltså religion som en 
social och över tid föränderlig kulturell konstruktion (Beckford 2008:4, 16; 
Berger och Luckmann 1998:78). Jag antar således att kvinnotidningar som 
Amelia, Tara och M-magasin deltar i nyss nämnda medialiseringsprocess av 
religion.  

Med verktyg från kritisk diskursanalys (Fairclough 1995, 2009), analyse-
rar jag de kunskaps- och betydelsesystem, de sociala identitetspositioner och 
relationer som Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser konstruerar 
och framställer i enlighet med avhandlingens forskningsfrågor. Jag antar 
dessutom att dessa kunskaps- och betydelsesystem, identitetspositioner och 
relationer visar på en implicit och explicit maktordning mellan olika sätta att 
vara kvinna, vad som är eller inte är religion och andlighet, hälsa och välbe-
finnande (Wodak 1997:7; Kroløkke och Sørensen 2006:51ff). 

Detsamma gäller för receptionsstudien som synliggör hur tidningarnas fö-
reställningar och positionering av den föreställda läsaren uppfattas av den 
faktiska läsaren, och hennes eventuella användning av Amelia, Tara och M-
magasin som resurs för eget meningsskapande i fråga.  

För att analysera det samspel som uppstår mellan receptionsstudiens in-
formanter och avhandlingens utvalda tidningar i förhållande till tidningarnas 
må bra-diskurser och målgruppsbeskrivningar, använder jag Faircloughs 
tredimensionella kommunikationsmodell (1995:59). Det är en modell där 
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både medieproducenter och mediekonsumenter betraktas som aktivt hand-
lande subjekt eller aktörer med förmåga att förhandla och omförhandla vad 
religion och andlighet är inom de diskurser om hälsa och välbefinnande som 
jag studerar. Jag utgår här från sociologen Anthony Giddens syn på struktur 
och agens, och det skapande och omskapande växelspel som sker mellan 
sociala mönster och sociala aktörer (2014:23ff).  

Jag visar på betydelsen av att arbeta med ett mediecentrerat och ett an-
vändarcentrerat perspektiv, för att få en så god bild som möjligt av vad som 
händer när religion och andlighet konstrueras och framställs i kvinnotidning-
ar som Amelia, Tara och M-magasin. Informanternas möte med tidningarnas 
föreställningar om religion och andlighet öppnar sedan dörren till informan-
ternas egna erfarenheter, åsikter och praktik när det gäller dessa båda katego-
rier.  

3.1. Religiös förändring 

The new entrants to the spiritual marketplace are more focused on supporting 
individuals in their everyday lives, fostering new kinds of identity and life-
style/---/There is a weakening of linkages with the state and strengthening of 
those with consumer capitalism and a wider range of media. Centralized, 
state-like, religious bureaucracies and hierarchies of leadership have lost in-
fluence relative to much looser forms of association including small groups, 
occasional gatherings and festivals, and real and virtual networks (Woodhead 
2012:27).  

Samtidigt som Woodhead iakttar ett försvagat samband mellan stat och in-
stitutionell religion, identifierar hon en allt starkare relation mellan konsum-
tion och religion i vid bemärkelse. Religion uppträder idag på en ”andlig 
marknad” för livsstil och identitet med uppgift att stödja individen i hennes 
vardag genom de olika former av religion som ett pluralistiskt samhälle kan 
erbjuda (Woodhead 2012:27, 21ff; Hoover 2010:56).  

Woodhead talar om den institutionella religionens försvagade position i 
relation till individ och samhälle som en ”avreglering” av religion (2012:1, 
24ff), vilket i sin tur är en konsekvens av kulturens ”avreglering” (Gauthier, 
Martikainen och Woodhead 2013b:263, 266ff). Religionssociologen Jim 
Beckford hävdar i sin tur att såväl institutionell som icke-institutionell relig-
ion, befinner sig på en ”avreglerad religiös marknad” med starka band till 
medier och kommersiella intressen (2008:178, 212).  

Begreppet avreglering av religion, eller ”deregulation of religion”, kräver 
här en förklaring. I ett svenskt perspektiv kan begreppet kopplas ihop med 
den förändrade organisatoriska relationen mellan Svenska kyrkan och staten 
(Sjöborg 2006:24f). Beckford och Woodheads användning når däremot en 
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både strukturell och individuell nivå. Beckford som, enligt religionssociolo-
gen Anders Sjöborg, klargör att: 

religiösa organisationer inte längre i samma utsträckning kontrollerar männi-
skors användning av de resurser i form av symboler, berättelser, riter etcetera 
som tidigare förvaltats av religiösa institutioner. Individer kan utifrån skilda 
motiv och intressen använda sådana resurser utan större, eller ens någon för-
bindelse med en formell religiös organisation (Sjöborg 2006:25).  

Jag återkommer till religion som handelsvara och mediernas inverkan i 
sammanhanget. Men först ytterligare två parallella processer för vilka me-
dier spelar en betydande roll: en individualisering av religion, samt religion-
ens ökade synlighet i det offentliga rummet utanför den institutionella relig-
ionens villkor och ramar (Woodhead 2012:27, 19f; Lynch, Mitchell och 
Strhan 2012:1ff).  

En individualisering av religion är då att förstå som en av individen själv-
vald tro och praktik som kan bestå av element från såväl institutionell som 
icke-institutionell religion (jfr Beckford 2008:209f; Ammerman 2014:290). 
En individualisering av religion är, enligt Beckford, en förutsättning för reli-
giös förändring (2008:209f).  

Religionens ökade synlighet i det offentliga rummet handlar däremot inte 
om religionens återkomst, konstaterar Woodhead med hänvisning till tidi-
gare dominerande sekulariseringsteorier som hävdat att religion skulle för-
svinna med det moderna samhället (Woodhead 2012:27). Vad vi däremot 
kan iaktta över tid, är sekulariseringsprocesser på olika nivåer i samhället, 
men också förändringar i motsatt riktning (jfr Dobbelaere 1999:229, 234ff; 
Casanova 1994:5, 2009:206–228).  

Det senare kan uppfattas som en utmaning för Europas, och inte minst 
Nordeuropas och Skandinaviens sekulära identitet och självförståelse i för-
hållande till officiell institutionell religion (Casanova 2007:17). Denna seku-
lära identitet har, enligt religionssociologen José Casanova, fungerat som en 
”självuppfyllande profetia” i förhållande till institutionell religion (2007:17).  

För Sveriges del handlar det alltså om en omstrukturering, eller avregle-
ring av religion bortom statens och kyrkans kontroll genom exempelvis 
Svenska kyrkans skiljande från staten år 2000 (Bäckström, Edgardh Beck-
man och Pettersson 2004:13, 140). Detsamma gäller såväl andra institution-
ella religiösa traditioner där ”antalet betjänande” har minskat (Svalfors och 
Bäckström 2014).  

I ljuset av detta skulle ett minskat intresse för institutionell tro och praktik 
kunna betraktas som en sekulariseringsprocess, om vi talar om en auktori-
tetsförskjutning som innebär att den makt och betydelse som institutionell 
religion en gång har haft, har försvagats till förmån för religion genom andra 
aktörer på andra arenor, där också synen på religion kan framstå som mindre 
dogmatisk.  
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På individuell nivå kan avregleringen av religion betyda att vardagslivets 
religion och andlighet hämtar sin inspiration från olika religiösa och andliga 
traditioner och tankegods (jfr Ammerman 2014:289). Religiös identitet är i 
dag, i generell mening, inte längre en tillskriven identitet, utan en självvald 
sådan (Davie 2007:144).  

Beckford argumenterar för att det har skett en ”re-conceptualisation” av 
vad som räknas eller inte räknas som religion. Religion ”paketeras om och 
antar nya former” både privat och offentligt (2008:52f). Ett grundantagande i 
föreliggande studie är som tidigare framgått, att medier i olika former och 
genrer kan bidra till dessa betydelseförskjutningar av vad som anses som 
religion respektive andlighet, och vad som inte gör det.  

Beckford menar vidare att det har skett en ”omlokalisering” beträffande 
betydelsen av kategorierna religion och andlighet. I en medeltida kontext var 
andlighet ett uttryck för ett personligt engagemang och ett disciplinerat för-
hållande till den lära, tro och praktik som företräddes av institutionell relig-
ion. Att vara andlig i dag, i senmodern tid, betecknar individens förhållande 
till det heliga som förstås som ”en känsla av medvetenhet om det översinn-
liga”, eller något utöver det vardagliga (2008:72, 52, 178). Det är en förstå-
else av andlighet och religion som hör samman med förändringar i samhället 
i övrigt, inklusive mönster av religiös tillhörighet, tro och praktik som föror-
dar subjektiva och individuella former av andlighet (Beckford 2008:72). 

3.2. Medialisering av religion 

Medier av olika slag är i dag en primär källa till människors kunskap om 
religion (jfr Hjarvard 2008a:157f; Hoover 2010:1f, 75). I det här avsnittet 
redogör jag för min förståelse av medialisering av religion på institutionell 
och individuell nivå. 

Medieforskaren Stig Hjarvards medialiseringsteori och hans definition av 
begreppet medialisering, har inledningsvis bidragit till en diskussion om hur 
medier tillsammans med andra samhällsaktörer kan bidra till en förändring 
av sociala och kulturella processer i samhället (Hjarvard 2008a:27ff; jfr 
Lundby 2009:6).  

Medialisering23 beskriver, enligt Hjarvard, ett historiskt och alltjämt på-
gående förlopp där självständiga medier konstruerar och framställer religion 
utifrån sin förståelse och enligt mediernas logik. Det betyder hänsyn till me-
diernas tekniska möjligheter, genre- och marknadsmässiga hänsyn, och inte 
minst mediernas bedömning av vad som anses ha aktualitets- och nyhets-
värde (Hjarvard 2008a:28f, 161f).  

Hjarvard menar att ”mediernas symboliska cirkulation av värderingar, fö-
reställningar och livsstilar”, verkar strukturerande på institutionell nivå 

                               
23 Begreppet mediatization, eller medialisering, introducerades av Jean Baudrillard 1976. 
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(Hjarvard 2008a:19, 47). Det gäller även religion i substantiell mening. Där-
för betraktar Hjarvard medialisering av religion som en del av den sekulari-
seringsprocess, eller försvagning av institutionell religion, som diskuterades 
i föregående avsnitt (2008b:10).  

Medialisering av religion på institutionell nivå är däremot, enligt Hjar-
vard, inte något universellt fenomen. Det är en process förbehållet en analys 
av mediernas allt ökade påverkan i företrädesvis högindustrialiserade väster-
ländska samhällen (Hjarvard 2008a:29). Medialisering ska inte heller förväx-
las med begreppet mediering som betecknar en kommunikativ handling vid 
en särskild tidpunkt i ett särskilt socialt sammanhang (Hjarvard 2008a:30).  

Hjarvard har kritiserats för att inte tidigare och tillräckligt ha beaktat me-
dialiseringsprocesser av religion på individnivå. Det vill säga medialiserad 
religion som en möjlig och meningsskapande resurs för enskilda individer i 
substantiell och funktionell mening (Lövheim 2011:157, 131).  

Jag menar att bilden av religion ur ett både institutionellt och individuellt 
perspektiv ökar förståelsen för mediernas betydelse för religionens plats och 
påverkan i samhället i stort (jfr Lövheim och Lynch 2011:114; Lundby 
2009:295; Gauthier, Woodhead och Martikainen 2013:272f). Det vi kan se i 
föreliggande studie är hur Amelia, Tara och M-magasin, under undersök-
ningsperioden bidrar till det offentliga samtalet om religion och hur detta 
samtal kan uppfattas av receptionsstudiens informanter. 

I motsats till Hjarvard intresserar sig medieforskaren Stewart M Hoover 
för hur religion och medier kan samverka på individuell nivå. Hoover poäng-
terar samtidigt nödvändigheten av att studera förhållandet mellan religion 
och medier i sitt särskilda historiska, kulturella och strukturella samman-
hang, eftersom interaktionen mellan religion och medier är lika komplex 
som de båda kategorierna framstår var för sig (Hoover 2010:19).  

Till skillnad från Hjarvard undviker Hoover en tydligt avgränsad, sub-
stantiellt normativ definition av samtida religion (2010:17). Hoover väljer i 
stället att lyssna till vad mediekonsumenter talar om som religion och and-
lighet, vad de kan definiera som någonting av särskild betydelse, och någon-
ting utöver det vanliga vardagliga (2010:22f). I den receptionsstudie kring 
människors identitets- och meningsskapande utifrån religiösa teveprogram, 
som Hoover presenterar och analyserar i Religion in the Media Age (Hoover 
2010:16, 19, 34), inspireras han exempelvis av socialantropologen Clifford 
Geertz religionsdefinition (Hoover 2010:23): 

[religion är] ett system av symboler som bidrar till att etablera starka, ge-
nomgripande och bestående stämningar och motivationer hos människor ge-
nom att formulera föreställningar som har med verklighetsuppbyggnad att 
göra, och genom att ikläda dessa föreställningar en sådan aura av fakticitet att 
de nämnda stämningarna och motivationerna framstår som utomordentligt re-
alistiska (svensk översättning från Sælid Gilhus och Mikaelsson 2003:44). 
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Geertz religionsbegrepp framstår som brett, töjbart, föränderligt och funk-
tionellt: religion som ett system av symboler skapat av människor, symboler 
som till innehåll och funktion har till uppgift att göra verkligheten menings-
full, begriplig och livsmotiverande. Det är en tydligt inkluderande och in-
duktiv socialkonstruktivistisk modell. 

Nyss nämnda undersökning är en kvalitativ studie med etnografisk metod, 
eftersom Hoover efterlyser en förståelse av religion som ”lived and express-
sed”, alltså hur människor erfar, praktiserar, uttrycker och lever sin religion 
ur ett både emiskt (inifrån) och episkt (utifrån) perspektiv (Hoover 2002:27, 
4, 16): ”Religion är så mycket mer än sina institutioner, doktriner, sin histo-
ria, sina strukturer och demografiska mönster” (Hoover 2002:27).  

Hoover föredrar här att kombinera ett inifrån- respektive utifrånperspektiv 
för att upptäcka religionens betydelse för människor i deras vardag (Hoover 
2002:27f). Religion som på en och samma gång kan vara ett komplext, mot-
sägelsefullt och mångskiftande fenomen har över tid genomgått stora föränd-
ringar, och då inte bara i institutionell form (Hoover 2002:27, 29f).  

Utifrån sistnämnda perspektiv är det inte meningsfullt att dra några skilje-
linjer mellan religion i substantiell bemärkelse och religion i funktionell 
betydelse. Det sker ett växelspel mellan religionens innehåll och funktion 
och gränsen däremellan kan vara otydlig (Hoover 2002:27).  

Jag inspireras av the culturalist turn inom mediestudier på 1980-talet 
(Hoover 2002:28). Här står samspelet mellan medier och mediekonsumenter 
i centrum med särskilt intresse för hur medieanvändarna – utifrån sin kontext 
– tolkar och förhåller sig till de föreställningar och den mening medierna 
tillskriver religion. Medierna som alltså i allt högre grad kommit att bli en 
kommersiell marknadsplats för religion och andlighet (Hoover 2002:28ff). 
Hoover efterlyser en kritisk analys av nämnda samspel och han utgår ifrån 
att mediekonsumenter är en lika självständigt handlande kategori som me-
dieproducenter (2002:28ff).  

Jag delar fortsättningsvis Hoovers åsikt om att det inte är forskarens upp-
gift att värdera eller validera informanternas åsikter, utan att försöka förstå 
och förklara dem i ett större socialt och kulturellt sammanhang (2010:23). 
Genom sitt individperspektiv visar Hoover dessutom betydelsen av samver-
kande faktorer som kön, ålder och etnicitet (2002:33). 

Att medier i dag är en välintegrerad del av människors liv och vardag, be-
tyder inte att Hoover förutsätter att de erfarenheter, normer och värderingar 
som medierna konstruerar och presenterar påverkar människor på det sätt 
som medieproducenterna avser. Medier har förmåga att påverka, men inte 
självklart och alltid (Hoover 2010:3, 16f).  

Hjarvard, med sitt långsiktiga perspektiv, menar att samhället blivit allt-
mer beroende av mediernas logik, och hur medierna tar sig makten och rät-
ten att definiera, konstruera och presentera ett skeende eller en företeelse 
genom att välja eller välja bort vissa aspekter av ett större sammanhang 
(Hjarvard 2008a:28, 15; jfr Lundby 2009:7ff). Dessa val och konstruktioner, 
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eller ”symboliska resurser” i form av religiösa symboler, erfarenheter, tro 
och praktik som mediekonsumenten förväntas interagera med för att skapa 
sin egen religiösa verklighet, kan uppfattas såväl begränsande som möjliggö-
rande (Hjarvard 2011:123ff).  

I en diskussion om ”vad som formar medieinnehållet” anser till exempel 
medieforskarna Lars Nord och Gunnar Nygren (2002:29), att intresset bör 
riktas mot mediernas urvalsprinciper, istället för de aspekter av en viss före-
teelse eller händelse som av olika skäl inte tas upp i en viss artikel: 

Journalistik handlar till stora delar om urval och prioriteringar och det be-
gränsade medieutrymmet kan inte rymma alla dimensioner eller perspektiv. 
Det viktiga är därför inte att fråga sig varför allt inte kommer med utan hur 
detta urval sker och vilka principer som finns bakom redaktioners och medie-
ledningars agerande (Nord och Nygren 2002:29).  

Frågan är högst relevant och bör hållas i minne även om den ligger utanför 
syftet med föreliggande studie (se även Becker et al 1996). Jag kan med 
andra ord inte säga någonting om hur, eller efter vilka principer Amelia, 
Tara och M-magasins respektive chefredaktör och redaktion går till väga 
rent praktiskt i valet av material, medverkande skribenter, experter, intervju-
personer och så vidare. Men jag utgår med Hjarvard ifrån att medier bidrar 
till att ”forma och bestämma ramarna för de kategorier genom vilka vi för-
står vår omvärld” just genom mediernas konstruktioner och prioriteringar 
(Hjarvard 2008a:51). 

Det är en mediernas logik där medierna skapar sin bild av verkligheten ut-
ifrån de krav och konventioner som tillhör respektive genre (Hjarvard 
2008b:105, 2008a:28; jfr Fairclough 1995:197). Det är däremot fortsätt-
ningsvis för enkelt att påstå att denna verklighet är en helt annan än den som 
mediekonsumenterna själva konstruerar och upplever (Hjarvard 2011:126). 
Och som vi såg i föregående kapitel tycks Amelia, Tara och M-magasin 
sträva efter att skapa en gemenskap mellan tidning och läsare genom att pro-
ducera en tidning som till innehåll och tilltal bygger på gemensamma kultu-
rella och sociala resurser (jfr Fairclough 2009:98, Sumiala 2013:117; Ahlin 
2001:143f, 267ff).  

Tidningarnas uppfattning om verkligheten kan å andra sidan få läsarnas 
verklighet att framstå som större och mer differentierad genom att exempel-
vis presentera välkända religiösa symboler på ett nytt sätt, eller genom att 
utmana etablerade religiösa föreställningar. Mediernas representationer av 
religion kan verka bekräftande, men också erbjuda ny kunskap och nya ut-
manande erfarenheter av religion (jfr Hjarvard 2008a:25).  

När det gäller den religion som medierna sedan konstruerar och presente-
rar i denna sin uppfattning om verkligheten, använder Hjarvard ett begrepp 
som blivit kritiserat för att det kan uppfattas som värderande, eller till och 
med nedvärderande. Begreppet är en konsekvens, som jag ser det, av Hjar-
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vards förståelse av religion som institutionell och substantiell. Det handlar 
om begreppet banal religion, vilket står för en blandning av institutionell 
religion och ”other spiritual elements” (2008b:12ff, 2008a:171f).  

 Till dessa ”andra andliga element” hör då, enligt Hjarvard, företeelser 
som troll och vampyrer, att spotta efter en svart katt som springer över 
vägen, bilder av solljus genom höga trädkronor, eller horisontlinjen bortom 
ett stilla hav. Folkliga och populära uppfattningar om religion och föreställ-
ningar om det övernaturliga blandas med element från institutionell religion 
som till exempel kristendomens kyrkor, kors och böner (Hjarvard 2008b:15, 
2011:126f).  

Line Nybro Petersen använder till exempel begreppet banal religion i av-
handlingen Wicked Angels, Adorable Vampires (2012a), där hon studerar 
sociala och kognitiva aspekter av medialiserad religion bland danska tonårs-
flickor som fascineras av det övernaturliga och magiska i fantasyberättelsen 
The Twilight Saga (2012b:164). Ungdomarna förhandlar och omförhandlar 
de föreställningar, normer och värderingar kring religion och genus som 
sagan erbjuder. Institutionell religion har i sammanhanget liten relevans i 
ungdomarnas liv (2012b:166, 173-174).   

Jag håller ändå fast vid att begreppet banal religion är olyckligt eftersom 
det kan missförstås. Att dessutom, som Hjarvard, beteckna institutionell 
religion som ”stark religion” i förhållande till ”svag religion” som då utgörs 
av banal religion kan bidra till uppfattningen att banal religion är mindre 
betydelsefull; vilket ändå inte är Hjarvards avsikt (2008b:15, 2011:120f; jfr 
Axelson 2014:187f).  

Jag menar dessutom att banal religion, med sin koncentration kring folk-
lig tro och institutionell religion, inte täcker in de nyreligiösa eller nyandliga 
uttryck som också uppträder på den ”avreglerade religiösa marknad” som 
bland andra Beckford identifierat (2008:178). Jag tänker då på österländska 
religiösa influenser som yoga och meditation, ayurveda, qi gong och så vi-
dare.  

Min avsikt är att lyssna till hur tidningar och informanter utformar och 
framställer sina må bra-diskurser där religion och andlighet kan ingå, genom 
en både induktiv och deduktiv ansats där ett på förhand bestämt teoretiskt 
ramverk placerar dessa konstruktioner i en förklarande kontext (se vidare 
avhandlingens metodkapitel).   

Medier förmedlar sammanfattningsvis inte bara information om religion 
och erfarenheter av religion. Medier producerar, förhandlar och omförhand-
lar vad religion är på kort och lång sikt genom ett ständigt pågående samspel 
med sociala och kulturella processer i samhället i övrigt (Hjarvard 2008a:49, 
27f). Detsamma gäller för vad som konstituerar kvinnligt respektive manligt 
(jfr Lövheim 2013:6), hälsa och välbefinnande på strukturell och individuell 
nivå (jfr Johannisson 2006:37; Hinnant 2009:317f).  

Genom begreppet medialisering vidgas vårt synfält och vår förståelse av 
”de förändringar i samhälle och vardagsliv som skapas genom moderna me-
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dier och medialiseringsprocesser” (Hjarvard 2008a:30; Livingstone 2009: 
ixf). Men för att få veta något om eventuell förändring över tid, hur Amelia, 
Tara och M-magasin påverkar och påverkas av sin samtid krävs, enligt min 
mening, ett längre tidsintervall än det decennium som omfattas av förelig-
gande studie.24 Det jag kan bidra med är den samlade bild som framträder 
under undersökningsperioden.   

I nästa avsnitt utvecklar jag min syn på kommersialiseringen av religion, 
samt på vardagslivets religion och andlighet (Ammerman 2014:13, 298; 
2007:5), två företeelser som jag betraktar som konsekvenser av religiös för-
ändring.  

3.3. Konsekvenser av religiös förändring 
3.3.1. Religion som handelsvara  

Hence consumer society reshapes religion in a context of cultural deregula-
tion by opening up a vast range of new possibilities – for new religious 
knowledges, practices, leaders, organizations, and forms of political action 
(Gauthier, Martikainen and Woodhead 2013b:270).  

 
En avreglering av kultur, som i sig rymmer en avreglering av kulturella ytt-
ringar som religion, tycks tillsammans med en avreglerad religiös marknad 
och en medialisering av religion, ha banat väg för nya former av religion 
genom nya aktörer som verkar utanför den institutionella religionens ramar 
(Gauthier, Martikainen and Woodhead 2013b:270). 

Religion har blivit en handelsvara, menar Gauthier, Woodhead och Mar-
tikainen, som vill öka medvetenheten kring samspelet mellan religion och 
konsumtion i vad de beskriver som vårt västerländska konsumtionssamhälle 
(2013a:2ff); Woodhead 2012:1, 24ff). Religion skapas och omskapas till en 
vara bland andra varor för identitetsskapande och självförverkligande (Gaut-
hier, Woodhead och Martikainen 2013a:10f, 18).  

När jag diskuterar konsumtion avser jag en aktivt meningsskapande och 
identitetsskapande handling och livsstilsmarkör där min utgångspunkt är att 
även kvinnotidningar som Amelia, Tara och M-magasin kan bidra med 
material till människors konstruktion av identitet (det vill säga subjektposit-
ioner), mening och livsstil – eller snarare mer eller mindre flyktiga eller fasta 
sådana (Giddens 1999:101ff). Begreppet livsstil omfattar de praktiker som 
inte bara är till nytta för läsaren, utan allt som kan berätta för omgivningen 
om hennes materiella levnadsstandard och preferenser (jfr Giddens 
1999:101).  

                               
24 Amelia utkom med sitt första nummer 1995, Tara 2000 och M-magasin 2006. En studie av 
Amelia över tid skulle ligga närmast till hands då tidningen firar tjugoårsjubileum år 2015.  
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En kommersialisering av religion genom nyss nämnda avreglering och 
medialisering av religion, kan förstås utifrån olika perspektiv. Beckford 
(2008:178f), Gauthier, Martikainen och Woodhead (2013a:16), anser att 
mediernas och marknadens krav tycks leda till en homogenisering eller stan-
dardisering av religion, medan konsumenten tycker sig kunna välja mellan 
religiösa och andliga uttryck utifrån sina egna subjektiva och rationella be-
vekelsegrunder. Begrepp som välbefinnande och livskvalitet tenderar exem-
pelvis att användas och anpassas till allt fler religiösa och andliga samman-
hang och traditioner (Gauthier, Woodhead och Martikainen 2013a:16; Beck-
ford 2008:177f). 

Jeremy Carrette och Richard King, som studerar religion och kultur i ett 
nutida och idéhistoriskt perspektiv, väljer att analysera denna standardise-
rade ”individuella konsumtionsandlighet”, ur ett politiskt perspektiv med 
marxistiska förtecken. De menar att begreppet religion har ”förpackats om” 
och att begreppet andlighet har ”annekterats” av kapitalistiska marknadskraf-
ter som förvandlat de båda kategorierna till varor för självhjälp och ökat 
välbefinnande – privat såväl som offentligt inom till exempel hälsovård och 
utbildning (Carrette och King 2008:19f, 35, 38f).  

Religionssociologen Paul Heelas använder begreppen må-bra-andlighet 
och kropp- och själsandlighet, om denna form av religion som han betraktar 
som en konsekvens av en subjektiv välbefinnande-kultur i allmänhet, och 
som ofta inbegriper kroppsliga praktiker som meditation och yoga med syfte 
att se till människans både fysiska och psykiska välbefinnande (Heelas 
2007:44f; Heelas och Woodhead 2005:26f).  

Till den religiösa marknadens nya aktörer som nämnda ”avreglering” av 
religion har öppnat dörren för, hör de kvinnor som religionshistorikern 
Anne-Christine Hornborg berättar om i Coaching och lekmannaterapi. En 
modern väckelse? (2012). Det är kvinnor som i många fall har arbetat inom 
kommunal och privat hälsovård, men som startat eget företag med inriktning 
på livscoachning, yoga, reiki, meditation, ayurveda och så vidare; praktiker 
som kan räknas in under rubriken komplementär- och alternativ medicin. 
Hornborg ställer frågan om denna nyandlighet kan tolkas som en kvinnlig, 
och framför allt kvinnlig medelklassrevolution (2012:169)?  

Forskning visar dessutom att kvinnors intresse för andliga ting tycks öka 
med stigande ålder (McGuire 2002:68f). Det är oftast välutbildade medelål-
ders kvinnor som söker sig till en holistisk miljö dominerad av just hälso-
praktiker enligt alternativ och komplementär medicin med eller utan reli-
giösa och andliga dimensioner (Heelas 2007:51; Frisk och Åkerbäck 
2013:56). Det är en miljö där kvinnor anser sig ha större frihet och förutsätt-
ningar att själva definiera och representera sin tro än inom institutionell re-
ligion (Heelas och Woodhead 2005:94). Att ta sig denna rätt hör ihop med 
kvinnors emancipation och förändrade könsroller, menar McGuire 
(2002:142ff).  
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Att kvinnor som är verksamma inom skola, vård och omsorg kan ha 
kommit i kontakt med ett holistiskt synsätt genom sina yrken framstår som 
en rimlig förklaring till intresset för ovan nämnda praktiker (Hornborg 
2012). Att kvinnor enligt gamla könsrollsmönster fortfarande har huvudan-
svaret för familjens hälsa kan också vara en bidragande orsak till intresset 
(Heelas och Woodhead 2005:101; Socialförsäkringsrapport 2015:3, Försäk-
ringskassan). Här möts i så fall gamla och nya könsroller och förväntningar 
på vad kvinnor får, kan och gör.  

I kommersiellt hänseende tycks det finnas en tydlig koppling mellan kön, 
ålder och särskilda uttryck för religion och andlighet. Jag utgår här ifrån att 
kvinnotidningar som Amelia, Tara och M-magasin tillhör de aktörer och 
arenor som verkar på denna kommersiella marknad av självhjälpsböcker, 
särskilda applikationer för smartphones med exempelvis mindfulnessin-
struktioner, yogamattor och särskilda kläder för att utöva yoga. Det vill säga 
en marknad där religion och andlighet i såväl symbolisk som materiell me-
ning kan köpas och säljas för ökat välbefinnande och ökad livskvalitet.  

3.3.2. Vardagslivets religion och andlighet 
Som vi såg i föregående kapitel säger sig Amelia, Tara och M-magasin vara 
engagerade i läsarens vardag. Tidningarna vill informera, inspirera och upp-
muntra läsaren till att leva sitt ”bästa liv” (Bonnier Tidskrifter 2012-08-01; 
M1:2006:13). Därför använder jag Ammermans begrepp everyday religion, 
det vill säga vardagslivets religion och andlighet som samlande begrepp för 
de uttryck för religion och andlighet som presenteras i tidningarnas och in-
formanternas må bra-diskurser (2007:5, 2014:288f).  

För att då analysera dessa uttryck väljer jag att skilja mellan religion och 
andlighet som analytiska kategorier. Ammerman och McGuire visar exem-
pelvis i sina studier att deras informanter ofta använder sig av både religion 
och andlighet synonymt eller för att skilja dem åt. Det vill säga religion som 
institutionell tro och praktik i framför allt kollektiv mening, medan andlighet 
betraktas som individuell och icke-institutionell (Ammerman 2014:24; 
McGuire 2008:12).  

Men eftersom definitioner av dessa kategorier kännetecknas av en rörlig-
het och formbarhet som dessutom gör att de kan överlappa varandra, vill jag 
inte riskera att begreppsparet religion/andlighet blir till en konstruerad diko-
tomi (jfr Miegel och Schoug 1998:14f). Att till exempel utgå ifrån att and-
lighet bara kan knytas till antingen institutionell eller icke-institutionell relig-
ion blir för snävt för avhandlingens syfte och kunskapsmål (jfr Perrin 
2007:31). 

När det gäller föreställningen om andlighet som uttryck för en mer indivi-
duell form av tro, argumenterar Ammerman och McGuire för att vardagsli-
vets religion och andlighet visst kan vara individuell, men inte så individuell 
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att den saknar varje form av förbindelse med den omgivande kulturen (Am-
merman 2014:289; McGuire 2008:98).  

En individualisering och privatisering av religion kan möjligen förstås 
som en konsekvens av en övergripande samhällelig sekulär identitet eller 
norm. Men religionssociologerna Inger Furseth och Pål Repstad menar att 
denna frikoppling från auktoriteter och traditioner kanske inte är så omfat-
tande: ”individuell religiositet är socialt förankrad” och måste förstås i sin 
särskilda sociala kontext (Furseth och Repstad 2005:168).  

Furseth och Repstad sammanfattar sedan den uppfattning om religiös in-
dividualism som tycks vara majoritetssamhällets uppfattning, åtminstone i en 
nordisk kontext. Det vill säga att individen företräder en religion som är 
traditionskritisk, auktoritetskritisk, subjektivt grundad, eklektisk och inriktad 
på att hitta sin egen identitet för att kunna förverkliga sig själv (2005:167f). 
Institutionell religion fungerar här som en kvarvarande kulturell och identi-
tetsskapande referenspunkt eller ”tolkningsfilter” av vanor, normer och vär-
deringar (Thurfjell 2015:228).  

Religionssociologen Danièle Hervieu-Léger, som betraktar institutionell 
religion som ett kollektivt minne, poängterar det kollektiva minnets bety-
delse som en normgivande och bidragande faktor för att institutionell relig-
ion ska kunna återskapas, omförhandlas och förändras genom ”the creative 
power of tradition” (2006:86, 123ff). Det kollektiva minnets repertoar kan 
verka begränsande, menar Hervieu-Léger, men behöver alltså inte vara det. 
Religion och andlighet är kategorier som förändras över tid – för den en-
skilda individen och för samhället i stort (Beckford 2008:15ff). 

Jag utgår alltså ifrån att tidningarnas och informanternas uppfattningar om 
religion och andlighet interagerar med det omgivande majoritetssamhällets 
dominerande diskurser i fråga, att de båda kategorierna kan definieras som 
varandras motsatser och synonymer, samt att tidningar och informanter kan 
referera till, och ha en initiativrik syn på sin relation till institutionell relig-
ion.  

3.3.2.1. Ammermans landskap  
Att skapa definitioner som fungerar för analys är att skapa föreställningar om 
hur tidningar och informanter förväntas tala om religion och andlighet. Jag 
är medveten om det, och jag delar religionshistorikern respektive religions-
vetaren Ingvild Sælid Gilhus och Lisbeth Mikaelssons uppfattning om att 
definitioner är ett uttryck för makt (2003:40). Definitioner är å andra sidan 
nödvändiga verktyg för analys och jämförelse med tidigare forskning.  

I Sacred Stories, Spiritual Tribes. Finding Religion in Everyday Life 
(2014), undersöker Ammerman hur människor tänker och talar om religion 
och andlighet mot bakgrund av små och stora händelser i livet. Utifrån in-
formanternas berättelser identifierar Ammerman fyra övergripande landskap 
kring religion och andlighet: ett teistiskt och ett överteistiskt landskap, en 
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etisk andlighet och ett förhållningssätt där individen definierar sig som and-
lig men inte religiös (2014:27–54).  

Jag inspireras av Ammermans landskap, vilka jag i min egen analys 
kommer att tala om som diskurser, eftersom de kan tänkas vara relevanta 
även för föreliggande studie. Jag kommer dessutom att göra vissa justering-
ar, vilket jag återkommer till. Men först Ammerman som själv påtalar att 
hennes studie inte är helt oproblematisk. 

Bland undersökningens informanter finns till exempel inte någon som 
tillhör USA:s stora spansktalande befolkning. Samtliga informanter, nittio-
fem kvinnor och män, är engelsktalande. De bor i storstad och har förhållan-
devis god ekonomi, varför möjligheten till ett jämförande landsbygdsper-
spektiv och klassperspektiv saknas. De flesta informanter har en bakgrund i 
olika kristna eller judiska traditioner. En del säger sig ha församlingskontakt, 
andra bara en viss anknytning till sin tradition. Studien saknar således infor-
manter som definierar sig som muslimer, sikher, buddhister eller hinduer 
(2014:10ff).  

Beträffande valet av metod framstår Ammerman konsekvent i sin ambi-
tion att utgå från informanternas föreställningar om vardagslivets religion 
och andlighet. Genom en etnografisk ”self-directed daily oral recording”, 
fick informanterna i uppgift att föra dagbok kring små och stora händelser 
som påverkat dem i livet. Informanterna spelade in och kunde bildsätta sin 
berättelse, som sedan följdes upp genom semistrukturerade intervjuer 
(2014:10f, 13ff). Informanterna fick alltså ingen färdig checklista med defi-
nitioner och begrepp (jfr Hoover 2002, 2010).  

Ammermans informanter, en välutbildad och förhållandevis välbeställd 
medelklass, uppvisar som grupp större likheter än skillnader oavsett bak-
grund och religiös tillhörighet eller anknytning. Individer som rör sig inom 
ett teistiskt eller ett överteistiskt landskap menar att tillvaron erbjuder en 
transcendent dimension: det finns någonting som är större och utöver männi-
skan själv och hennes vanliga verklighet. I ett teistiskt landskap söker gud 
och människa gemenskap och kontakt med varandra. Gud eller gudomliga 
gestalter från olika religiösa och andliga traditioner kan gripa in i männi-
skans liv genom att påverka hennes tankar, handlingar och beslut. Genom 
heliga skrifter, böner och gudstjänstbesök möter individen Gud eller det 
gudomliga tillsammans med andra eller på egen hand; Gud som någonting 
större och utanför människan själv (2014:28–34). Här finns utrymme för 
både mystik och magi. 

I ett överteistiskt landskap (Ammermans extra-theistic), finns däremot 
inga gudomliga aktörer och ingen gudomlig makt över människan och tillva-
ron. Människan är sin egen auktoritet utifrån sin egen kunskap och sina egna 
erfarenheter. För ökad självkännedom och personlig utveckling riktas upp-
märksamheten in mot det egna jaget där det översinnliga väcks till liv genom 
inre mognad och yttre upplevelser av natur, litteratur, konst och musik 
(Ammerman 2014:28–34). Till det överteistiska landskapets praktiker räknar 
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Ammerman yoga och meditation som här ges en andlig och transcendent 
dimension (2014:70f). 

Det tredje av Ammermans landskap kännetecknas av en etisk andlighet 
kopplad till goda gärningar och en vilja att hjälpa andra människor 
(2014:44ff). Ammerman jämför med vad hon kallar för ”gyllene regeln-
kristna”, där kärleken till medmänniskan är en konsekvens av kärleken till 
Gud (2014:44ff). Det vill säga en form av ortopraxi där andlighet är starkt 
förknippad med goda gärningar. 

Det fjärde landskapet, där individen beskriver sig som andlig men inte re-
ligiös (2014:48f), utgår från iakttagelsen att de informanter som konstruerar 
denna diskurs, markerar sin tillhörighet utifrån två olika perspektiv, vilket 
kännetecknar detta landskap. Bland de informanter som tillhör en religiös 
gemenskap och en teistisk diskurs, väger begreppet andlig tyngre än begrep-
pet religiös (2014:47–55). Att vara religiös uppfattas som någonting nega-
tivt. Beteckningen religiös räcker inte till för att beskriva allvaret och enga-
gemanget i deras tro (Ammerman 2013:275; jfr Beckford 2008:71f).  

De informanter som betraktar sig som sekulariserade har tagit avstånd 
från såväl religiös gemenskap som religiösa institutioner, eftersom de för-
knippar dessa med förnuftsstridiga regler och förordningar som inskränker 
deras personliga frihet (Ammerman 2014:44–55, 2013:275).  

Den religion som de ”sekulariserade” informanterna tog avstånd ifrån lik-
nade inte den religion som praktiserades av de informanter som tillhörde en 
religiös gemenskap. Med den andlighet som de ”sekulariserade” informan-
terna såg som ett alternativ till den religion de tog avstånd ifrån, praktisera-
des de facto i hög grad av de informanter som tillhörde en religiös gemen-
skap (Ammerman 2013:275).    

Det är alltså informanternas utsagor som ligger till grund för Ammermans 
argumentation i synen på religion och andlighet som två fristående analy-
tiska kategorier. Men religion och andlighet behöver inte självklart och nöd-
vändigtvis definieras i relation till varandra (2014:24). Ammerman konstate-
rar att informanternas referenser till andlighet kan ta sig många olika uttryck 
i en och samma berättelse, och i förhållande till tidigare inlärda mönster av 
religion och andlighet (2014:27).  

De fyra landskap som konstituerar vardagslivets religion och andlighet 
kan helt enkelt överlappa varandra (2014:44). Ett överteistiskt landskap an-
vänder exempelvis ofta ett ”religiöst influerat språk” från en bakomliggande 
tradition som individen söker sig ifrån eller bortom (Ammerman 2014:34–
44).  

Ammerman ifrågasätter därför, som tidigare framgått, en ”konventionell” 
definition av religion och andlighet, där andlighet framstår som någonting så 
”improviserat och individuellt” att andlighet inte har någon förbindelse med 
religion i betydelsen officiell, institutionell religion med en bestämd tro, lära 
och praktik (2014:23f; jfr Furseth och Repstad 2005:36f).  
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Ammermans informanter visar vidare att det går att vara religiös och and-
lig på en och samma gång genom att blanda element från institutionell och 
icke-institutionell religion (2014:24f). För att förstå religion krävs därför, 
enligt Ammerman, att vi tar “spiritualities as seriously as we have always 
taken belief and belonging” (2013: 49, 276). Det senare med en implicit 
hänvisning till religionssociologen Grace Davies uttryck ”believing without 
belonging” (2007:137f), och Hervieu-Légers ”beloning without believing” 
(2006:76f). Det vill säga ett förhållande som utmärker religion i en nordisk 
kontext, där majoriteten av befolkningen tillhör de protestantiska stats- och 
folkkyrkorna, samtidigt som de känner ett avstånd till kyrkans tro och prak-
tik (jfr Davie 2007:156, 76f, 140f; Thurfjell 2015:65, 258).25    

3.3.2.2. Fyra diskurser som analytiska redskap 
För att förstå hur Amelia, Tara och M-magasin konstruerar och framställer 
religion och andlighet inom sina må bra-diskurser, och hur dessa kan tolkas 
och eventuellt användas som en resurs av receptionsstudiens informanter, 
inspireras jag av Ammerman på följande sätt; och jag använder alltså be-
greppet diskurs istället för landskap. 

Hennes tre förstnämnda landskap, mina diskurser, behåller sina respek-
tive innehållsmässiga definitioner (se föregående avsnitt). Det betyder att jag 
fortsättningsvis talar om en teistisk diskurs, en transcendent icke-teistisk 
diskurs (eftersom begrepp som ”överteistisk” eller ”extra-teistisk” syns pro-
blematiska i svensk översättning), samt en diskurs med benämningen etisk 
andlighet.  

Föreliggande studie behöver också en fjärde diskurs, men en immanent 
sådan som utesluter en transcendent verklighet, och där individen definierar 
sig själv som varken andlig eller religiös. Alltså en diskurs där religion och 
andlighet inte har någon plats eller relevans (jfr Pettersson 2000:13). Am-
mermans fjärde landskap, att definiera sig som andlig men inte religiös, bör 
däremot fungera om en underkategori till mina tre förstnämnda diskurser.  

Ammerman är nu inte den enda som intresserar sig för vardagslivets relig-
ion och andlighet. Det gör även exempelvis religionssociologen Meredith 
McGuire, som i sammanhanget använder begreppet lived religion (2008:12). 
Definitionsmässigt skiljer sig lived religion från den lära och praktik som 
föreskrivs av religiösa institutioner (2008:12). Lived religion kan ändå inne-
hålla element från såväl institutionell som icke-institutionell religion, ef-
tersom det är individens eget val, individens egen blandning (blending) från 
olika religiösa och andliga traditioner som räknas. Om hon sedan benämner 
dem andliga eller religiösa spelar mindre roll. McGuire säger sig själv an-

                               
25 Den danske Folkekirke är till skillnad från den Svenska kyrkan och Den Norske Kirke en 
del av staten. I Sverige och Norge skildes kyrkan från staten år 2000 respektive år 2012. 
Finland har ingen statskyrka, men Den Evangelisk lutherska kyrkan ”samarbetar på olika sätt” 
med den finska staten (Den Evangelisk lutherska kyrkans hemsida 2015-09-29).  



 60 

vända begreppen religion och andlighet ”mer eller mindre synonymt” 
(2008:12). 

Lived religion kan praktiseras såväl privat som offentligt och variera till 
form och innehåll. Det är ofta kroppsliga praktiker som konstitueras av de 
”practices people use to remember, share, enact, adapt, create, and combine 
the stories out of which they live” (2008:98, 211f; jfr Hoover 2002:27).  

Jag antar att McGuires iakttagelse kan gälla också för Amelia, Tara och 
M-magasins må bra-diskurser och för det resonemang som förs av recept-
ionsstudiens informanter. Men det problematiska med McGuires kategorise-
ring är ändå att hon till syvende och sist förefaller göra en tydlig uppdelning 
mellan religion som en substantiell kategori och andlighet som en funktion-
ell. Och som tidigare framkommit delar jag Hoovers uppfattning om att re-
ligionens och andlighetens innehåll och funktion ofta flyter in i varandra, 
varför jag avstår att försöka göra någon gränsdragning (2002:27).  

Att enbart söka kunskap utifrån ett substantiellt respektive funktionellt 
perspektiv framstår dessutom som begränsande då jag antar att såväl tid-
ningar som informanter kan se på religion och andlighet ur ett både inne-
hållsmässigt, funktionellt och kanhända rent praktiskt perspektiv (jfr Bäck-
ström 2003:163).  

Det finns nu inte heller en enda substantiell, eller en enda funktionell re-
ligionsdefinition (jfr Sælid Gilhus och Mikaelsson 2003:42ff; Furseth och 
Repstad 2005:30f, 34f). Ammerman tycks för övrigt inte göra någon poäng 
av skillnader mellan substans och funktion inom de fyra landskap om var-
dagslivets religion och andlighet som hon identifierat. Däremot vill jag med 
McGuire och Ammerman framhålla den kreativitet med vilken deras respek-
tive informanter konstruerar vardagslivets över tid föränderliga religion och 
andlighet. Det är blandning som kan framstå lika helgjuten som motsägelse-
full, beroende på vem som betraktar den (jfr Ammerman 2014:301; McGuire 
2008:4, 210).  

3.4.  Hälsa och välbefinnande  
Som en konsekvens av religionens kommersialisering och medialisering 
tycks begreppet wellbeing eller välbefinnande vara ett nyckelord inom en, 
med Gauthiers, Woodheads och Martikainen uttryck, global konsumtions-
andlighet (2013a:16).  

I föreliggande studie kommer jag att använda sociologen Eeva Sointus 
definition av välbefinnande, ett tillstånd att sträva efter och en positiv resurs 
för självförverkligande och självkontroll: 

In the discourse of wellbeing, wellness is defined as both person-specific and 
holistic. Wellbeing signifies joy and happiness that are rooted in subjective 
experiences of balance and acceptance rather than in physiological health. 
Wellbeing also entails control, agency and freedom, and it emerges from the 
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person heeding to wisdom and feeling within. As such, the self that is con-
structed in the discourse of wellbeing actively looks within to an inner core, 
seen as the natural an inherently benign fount of insight and healing. These 
ways of conceptualizing not only wellbeing but also the person in search of 
wellbeing reflect and reproduce important and historically specific ways of 
understanding who and what we are (Sointu 2012:50). 

 
Vad som är en känsla eller ett tillstånd av välbefinnande bestäms till att börja 
med utifrån den enskilda individens egen erfarenhet och upplevelse i subjek-
tiv bemärkelse. Välbefinnande innebär då, enligt Sointu, att individen tycker 
sig ha kontroll över sitt liv, sin hälsa och sina relationer. Välbefinnande in-
nebär handlingsfrihet och möjlighet att göra egna välgrundade val och kloka 
beslut för att möta livets utmaningar (se vidare Sointu 2012:43f, 54; jfr 
WHO:s hälsodeklaration).  

När individen söker sitt inre jag till välbefinnande och helande, glädje, 
lycka och visdom, skapar hon samtidigt detta jag, det vill säga sig själv, sin 
identitet och meningen med livet. Balans och acceptans betyder mer för väl-
befinnandet än fysisk hälsa. Välbefinnande är någonting som är specifikt för 
varje individ ur ett holistiskt perspektiv (Sointu 2012:50).  

Sointu, som studerat hälsopraktiker inom komplementär och alternativ 
medicin, menar att detta medicinska område samverkar med det sätt på vil-
ket människor av idag förstår sig själva och sin kropp (Sointu 2012:9). Det 
vill säga som ett kroppsligt själv (Giddens 1999:71f). Komplementär och 
alternativ medicin utgår vidare från en holistisk syn på individen, medan 
forskning visar att biomedicin kan kritiseras för att enbart intressera sig för 
människans kroppsliga sjukdomar eller krämpor.  

Hälsa och välbefinnande används ofta synonymt. Det finns inte heller nå-
gon universell definition av hälsa, eftersom hälsa och ohälsa kan vara en 
subjektiv fysisk och psykisk erfarenhet och upplevelse. Hälsa kan även vara 
”en bestämd repertoar av språkliga konstruktioner – diagnoser – som svarar 
mot medicinens position och kunskapsläge vid en given tidpunkt” (Johan-
nisson 2006:29). Det är diagnoser som formats inom en biomedicinsk eller 
skolmedicinsk sfär, i konkurrens eller samverkan med komplementär och 
alternativ medicin, så kallad integrativ medicin.  

WHO, Världshälsoorganisationen, betraktar till exempel hälsa som en 
”resurs” i människans vardagsliv (WHO, hemsida 2013-03-26). Hälsa bety-
der inte självklart frånvaro av sjukdom eller handikapp. Individens fysiska 
och psykiska välbefinnande är däremot beroende av ett samhälle som kan 
erbjuda sina medborgare sjukvård och hälsofrämjande åtgärder. Det är ett 
samhälle som, enligt Världshälsoorganisationen, kan skapa de sociala, fy-
siska och psykiska förutsättningar som ger enskilda individer och grupper 
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möjlighet att själv medverka till sin egen hälsa (WHO, hemsida 2013-03-
26).26 Hälsa är: 

a state of well-being in which every individual realizes his or her own poten-
tial, can cope with the normal stresses of life, can work productively and 
fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community. 

Individ och samhälle framstår i citatet som två aktiva och samverkande aktö-
rer med delat ansvar för hälsa och välbefinnande på individ- och samhällelig 
nivå.  

Den enskilda människan förstår sig själv utifrån de förklaringsmodeller 
som ett samhälle erbjuder när det gäller hälsa och ohälsa, välbefinnande och 
illbefinnande (jfr Johannisson 2006:39). Idéhistorikern Karin Johannisson 
uppmärksammar just medierna som en av flera aktörer i sammanhanget:  

Sjukdomsdiagnoser kan beskrivas som sociala förlopp med flera aktörer: pa-
tienter, läkare, arbetsgivare, sjukförsäkringssystem, läkemedelsindustri, 
massmedia och de kulturella koder som ständigt omdefinierar vad som tillåts 
kallas sjukt. Konsensus om en sjukdom uppnås genom en förhandling mellan 
dessa aktörer (Johannisson 2006:37, kursivering i original).  

 
Vad som betraktas som hälsa och välbefinnande och dess motsats, varierar 
således i tid och rum. Det är kategorier som utgör en både ”individuell iden-
titet och en social roll”, kategorier som är föremål för en ständig förhandling 
(Johannisson 2006:29, 37; jfr Sointu 2012:55f).  

Välbefinnande förutsätter, enligt Sointu, ett ständigt utforskande av det 
egna jaget, och en förmåga att ”analysera och uttrycka känslor och erfaren-
heter” som hör ihop med kropp och sinne – och en eventuell andlig dimens-
ion (2012:43f). Därför kommer jag att referera till Giddens föreställning om 
det reflexiva jagprojektet och de centrala livsfrågor Giddens själv formulerar 
enligt följande: ”Vad ska man göra? Hur ska man handla? Vem ska man 
vara?” (1999:89, 106; jfr Sointu 2012:44). Det reflexiva jagprojektet handlar 
om en ständigt pågående berättelse om det egna jaget, för att förstå och 
skapa detta jag, sin egen identitet utifrån gamla och nya erfarenheter (Gid-
dens 1999:69, 91, 94ff).   

Mediernas diskurser om hälsa och välbefinnande, religion och andlighet 
kan verka som en bekräftande och meningsskapande resurs, eller som en 
resurs för förändring av det egna jaget i förhållande till dessa kategorier. 
Medveten om olika definitioner av hälsa och välbefinnande kommer jag att 
använda de båda begreppen synonymt.  

I nästa avsnitt presenterar jag min förståelse och användning av begrepps-
paret struktur och agens, samt kritisk diskursanalys (1995:59).  

                               
26 Definitionen antogs av WHO International Health Conference, i New York 1946, och 
trädde i kraft 1948. 
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3.5. Struktur och agens 
I sin strukturaliseringsteori använder Giddens begreppen struktur och agens.  
Struktur i betydelsen ”regler och resurser” för de sociala och kulturella sy-
stem som produceras, reproduceras och förändras över tid (2014:25f, 23). 
Agens syftar på aktörens eller individens handlingsförmåga som förutsätter 
makt i betydelsen vilja och möjlighet att förändra en situation, eller behålla 
status quo (Giddens 2014:14f). Individuell och kollektiv agens för konstrukt-
ion av exempelvis religion och andlighet utifrån de resurser som medierna 
erbjuder, är som tidigare nämnts, en central föreställning inom the culturalist 
turn inom mediestudier (Hoover 2002:28ff; jfr Lövheim 2013:27).  

Enligt Giddens råder det inget motsatsförhållande mellan struktur och 
agens. Struktur framstår som en ständigt pågående process där aktören ge-
nom sin kunskap om en viss struktur har möjlighet och förmåga att reflektera 
över, reproducera och omforma densamma: ”All structural properties of 
social systems/---/are the medium and outcome of contingently accomplis-
hed activities of situated actors (2014:191). Aktörernas val och handlingar 
kan påverkas och styras av en viss struktur, men inte självklart och nödvän-
digtvis på ett förutbestämt sätt.  

Giddens presenterar och diskuterar sin strukturaliseringsteori mycket in-
gående i The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration 
(2014), som utkom första gången 1984. Men för mitt syfte stannar jag vid 
idén om ett aktivt och dualistiskt förhållande mellan struktur och agens: 
Amelia, Tara respektive M-magasin som struktur i förhållande till den agens 
som receptionsstudiens informanter visar i förhållande till sin tidning (jfr 
Hoover 2002:28ff).  

Jag är fortsättningsvis medveten om att Giddens teori är en i huvudsak te-
oretisk kritik av bland andra sociologins grundare Karl Marx, Emile Durk-
heim och Max Weber (Giddens 2014). Statsvetaren Bo Rothstein kallar 
denna kritik för en ”närmast korstågsliknande attack mot allt vad struktur-
funktionalistiska förklaringsmodeller heter i marxiserande och annan sam-
hällsvetenskap” (1988:28). Giddens är inte heller helt tydlig beträffande sin 
definition av sociala strukturer, regler och resurser (jfr Turner 1984:975f).  

Giddens har även kritiserats för att ha en alltför positiv syn på den en-
skilda aktörens möjlighet att handla (Greener 2008:284). Själv hävdar Gid-
dens att han erkänner människors olika förutsättningar och möjligheter till 
handling. Men det betyder inte att människor som ”inte har något val”, fun-
gerar som passiva mottagare. Människor reagerar alltid på något sätt, allt 
annat kan hänföras till ett strukturalistiskt perspektiv (2014:15; jfr Milestone 
och Meyer 2012:23; Fiske 2003:207).  

Liisa Uusitalo, som forskar om kvinnor och konsumtion, hör till dem som 
anser att Giddens strukturaliseringsteori måste problematiseras (2001:227ff): 
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Before a consumer can start to play with the signs, the signs will be produced 
by often highly structured and concentrated industries, media and retail 
chains (2001:2007). 

   
Att konsumenten är fri och aktiv är bara en del av sanningen. Uusitalos slut-
sats är att konsumtion sker mellan två poler: autonom självkonstruktion och 
socialt beroende, eftersom normer och värderingar påverkar konsumentens 
val. Konsumtion är därmed ett socialt, identitetsskapande och över tid förän-
derligt projekt kring livsstil, vanor och intressen (2001:228, 222f, 216; jfr 
Giddens 1999:233ff).  

Liina Puustinen, medie- och konsumtionsforskare, visar hur den ideala 
konsumenten, precis som produkten, personifieras, visualiseras och trans-
formeras till en mänsklig, fysisk och emotionell varelse för att konsumenten 
lättare ska kunna identifiera sig med produkten (2006a:18f; jfr Fairclough 
2009:98). Puustinen, som influerats av Liisa Uusitalos forskning om mark-
nadsföring, iakttar individens både frihet och sociala beroende, apropå Gid-
dens strukturaliseringsteori. När konsumenten väljer en produkt, väljer hon 
samtidigt att tolka densamma i ett större socialt sammanhang (2006b:4f).  

Förhållandet mellan struktur och agens kan alltså diskuteras med hänsyn 
till olika perspektiv: hur fri och självständig är till exempel den enskilda 
läsaren i tolkningen av Amelia, Tara eller M-magasin i förhållande till tid-
ningarnas må bra-diskurser?  

Jag utgår ifrån att de resurser som medierna presenterar kan utgöra en be-
gränsande såväl som möjliggörande struktur för mediekonsumenten (Gid-
dens 2014:25f, 23). Strukturer som möjliga att reproducera och förändra 
(Giddens 2014:377; jfr Rothstein 1988:33). Möjliga att förändra, inte därför 
att mediekonsumenten förhåller sig passiv, utan därför att hon kan bejaka 
eller avfärda de subjektpositioner, relationer eller företeelser som medierna 
förordar eller tillskriver henne. Begränsande om mediekonsumenten väljer 
att förhålla sig avvisande därför att hon anser sig sakna alternativ.  

Individers och gruppers handlingsförmåga och handlingsutrymme i för-
hållande till olika samhällsstrukturer hör här samman med begreppet diskurs 
och kritisk diskursanalys. Med diskurs menar jag då en språklig handling, 
eller social praktik som skapar mening och verklighet. Det är en aktivitet 
som kan skapa och omskapa till synes fastlåsta mönster eller strukturer 
(Fairclough 1995:54f). Kritisk diskursanalys är det teoretiska verktyg jag 
använder för att analysera innehållsanalysens och receptionsstudiens diskur-
ser.  
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3.6. Kritisk diskursanalys 
3.6.1. Begreppet diskurs och begreppet kritisk 
Kritisk diskursanalys används inom olika vetenskapliga discipliner (Wodak 
och Meyer 2012, Fairclough 2009, 1995). Men teorin eller metodens företrä-
dare har ett gemensamt intresse av att studera relationen mellan tal och hand-
ling. Det vill säga sättet att förstå och tala om olika företeelser i relation till 
social och kulturell förändring. Därför behöver kritisk diskursanalys, enligt 
Fairclough, kompletteras med sociologisk teori (2009:2).  

En diskurs är, enligt Fairclough, en kommunikativ händelse, eller en form 
av social praktik som skapar verklighet, mening och identitet med hjälp av 
de ”kulturella, sociala och gemensamma resurser” som finns tillgängliga i tid 
och rum inom en viss grupp eller i ett särskilt samhälle (Fairclough 2009: 
64ff, 1995:55; Wodak 1997:6).  

En diskurs är socialt konstruerad och konstruerande, socialt bestämd och 
bestämmande. Bestämmande i den meningen att den upprätthåller status quo 
eller bidrar till förändring. En diskurs kan därför bara förstås i relation till 
andra diskurser (Wodak 1997:6). Förhållandet mellan en diskurs och det 
sociala sammanhang där diskursen tar form, är dialektiskt, vilket kan inne-
bära både spänningar, motsättningar och samförstånd (Wodak 1997:6, Fair-
clough 2009:65f). Det gör diskursen både konstituerande och kreativt ny-
skapande (Fairclough 1995:55). Fairclough menar att mediernas diskurser är 
en känslig barometer för samtidens förändringsprocesser (1995:2, 52, 60). 

Ordet kritisk i sammansättningen kritisk diskursanalys, betyder inte kri-
tisk i negativ mening, utan syftar på en problematiserande hållning i förhål-
lande till tolkningen av den kommunikativa händelsen, alltså diskursen 
(Wodak och Meyer 2012:2).  

Ett kritiskt förhållningssätt betyder dessutom en medvetenhet om vad 
forskarens egen medverkan, sociala position, förförståelse och kunskap i 
ämnet kan betyda för själva tillkomsten av det empiriska materialet och tolk-
ningen av detsamma (Wodak och Meyer 2012:32; se vidare avhandlingens 
metodkapitel).  

Kritisk diskursanalys visar vidare hur sociala maktstrukturer och hierar-
kier växer fram och kommer till uttryck inom – och mellan – olika diskurser 
(Fairclough 2009:96; Wodak och Meyer 2012:32). Genom kritisk diskursa-
nalys finns därför möjlighet att synliggöra komplexa och motsägelsefulla 
samband mellan de olika föreställningar som kan rymmas inom en och 
samma diskurs.  

I föreliggande fall handlar det om vilka sociala maktstrukturer och hierar-
kier som kan komma till uttryck inom Amelia, Tara och M-magasins må bra-
diskurser. Detsamma gäller de må bra-diskurser som konstrueras av recept-
ionsstudiens informanter.  



 66 

3.6.2. Diskursens tre funktioner 
Jag använder alltså begreppet diskursanalys i betydelsen sättet att tala om, 
förstå och därigenom skapa verklighet, vilket visar på ett dialektiskt förhål-
lande mellan diskurs och social struktur (Fairclough 1995:55).  

I en fallstudie som denna kommer jag att koncentrera uppmärksamheten 
kring de tre aspekter som enligt Fairclough bidrar till diskursens kunskaps-
produktion, nämligen diskursens konstruktioner av subjektpositioner (sociala 
identiteter), sociala relationer, samt kunskaps- och betydelsesystem. Dessa 
tre aspekter överensstämmer var och en med språkets tre funktioner, eller 
meningsskapande dimensioner, vilka Fairclough beskriver som diskursens 
identitetsfunktion, relationella funktion, samt ideationella funktion 
(2009:64f, 1995:55).  

Med kunskaps- och betydelsesystem menar jag de föreställningar som 
Amelia, Tara och M-magasin konstruerar och framställer om religion och 
andlighet i förbindelse med kvinnor, hälsa och välbefinnande (jfr Fairclough 
1995:5, 14ff, 58). Jag undersöker vilka identitetsskapande karaktärsdrag och 
erfarenheter, värderingar och behov som Amelia, Tara och M-magasin till-
skriver respektive målgrupp och som formar målgruppens subjektpositioner. 
Jag analyserar tidningarnas idé om målgruppens sociala relationer med an-
knytning till arbete, hem och familj. Det är relationer som omfattar tidning-
arnas idé om relationen till sina läsare, liksom läsarnas relation till Amelia, 
Tara respektive M-magasin. De diskurser som receptionsstudiens informan-
ter konstruerar i enlighet med avhandlingens syfte och forskningsfrågor ana-
lyseras på liknande sätt. 

Tillsammans och var för sig är diskursens konstruktioner av subjektposit-
ioner, sociala relationer, kunskaps- och betydelsesystem dessutom ett uttryck 
för makt (Fairclough 2009:86f). Den makt som visar sig genom tidningarnas 
sätt att positionera sig själva och den föreställda läsaren i förhållande till 
varandra och i relation till diskursens tre nyss nämnda funktioner (angående 
analysen av makt se vidare kapitel 8). 

Det föreligger alltså ett dialektiskt förhållande mellan den diskursiva hän-
delsen – tidningarnas och informanternas må bra-diskurser – och den sociala 
situation och struktur där dessa diskurser växer fram och tar form. Det vill 
säga den verklighet som tidningarna och de faktiska läsarna beskriver och 
som kan utgå från gemensamma resurser i samhället i övrigt (Fairclough 
2009:80). Eller med Giddens: de ”regler och resurser” som konstituerar över 
tid föränderliga strukturer (2014:23ff).   

Kritisk diskursanalys syns vara i linje med mina utgångspunkter när det 
gäller struktur och agens, avreglering, medialisering och individualisering av 
religion, samt religiös förändring. Detta tydliggörs ytterligare med hjälp av 
Faircloughs tredimensionella kommunikationsmodell. 
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3.6.3. En tredimensionell kommunikationsmodell 
Medier och mediernas förståelse av verkligheten formas av den tid och den 
plats där medierna verkar (Hjarvard 2008a: 51). Jag menar att medierna har 
makt att upprätthålla och förändra socialt och kulturellt konstruerade katego-
rier, vad som i ett visst samhälle, under en viss tid, är att betrakta som exem-
pelvis religion och andlighet. För social reproduktion och social förändring 
kan medias diskurser/texter fungera ideologiskt och socialt kontrollerande 
(Fairclough 1995:47f; jfr Foucault 2009:41).  

Detta sker genom diskursiv praktik, en kommunikationsprocess eller ut-
byte av mening mellan textproducenten (Amelia, Tara och M-magasin), den 
text som har publicerats (tidningarnas respektive diskurser om hälsa och 
välbefinnande, samt textkonsumenten (jfr Fairclough 1995:57ff, 2009:73).  

Till den senare kategorin, textkonsumenten, hör i det här fallet tidningar-
nas föreställda läsare, den faktiska läsaren i form av receptionsstudiens in-
formanter, samt undertecknad.  
 

Figur 1. Faircloughs tredimensionella kommunikationsmodell.27 

 

  
 
 
Mediernas texter, eller diskurser, speglar som sagt verkligheten, men de 
skapar också, som tidigare framkommit, olika versioner av verklighet bero-
ende på vem som har skrivit texten och i vilket syfte. Textproducentens (av-

                               
27 Fairclough 2009:73, 1995:59.  
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sändarens) sociala position, intressen och världsbild färgar texten och blir en 
del av den (Fairclough 1995:104). Nämnda text skapas därefter ännu en gång 
under liknande premisser utifrån textkonsumentens (läsarens) villkor. Språ-
ket, orden är inte transparanta. De kan förstås och tolkas på olika sätt. Därför 
är det inte självklart att textproducenter och textkonsumenter har samma 
uppfattning om vad en text betyder, även om de i yttre mening har samma 
kulturella och sociala referensramar (Fairclough 1995:2, 55).  

Texten, det centrala i en kommunikativ händelse, ger således upphov till 
diskursiv praktik, som i sin tur ger upphov till social eller sociokulturell 
praktik; det vill säga handling (Fairclough 1995:57ff, Winther Jørgensen och 
Phillips 2000:74):  

Det är bara genom diskursiv praktik – där människor använder språk för att 
producera och konsumera texter – som texter formar och formas av social 
praktik. Samtidigt inverkar texten (de formella lingvistiska dragen) på både 
produktionsprocessen och konsumtionsprocessen (Fairclough 1995:59f i 
Winter Jørgensen och Phillips översättning 2000:75).  

Här vill jag påminna om att föreliggande studie koncentreras kring den text 
Amelia, Tara och M-magasin har producerat, inte hur och under vilka förut-
sättningar den har skapats. Jag undersöker tidningarnas och informanternas 
tal om religion och andlighet, hälsa och välbefinnande, men inte om, eller 
hur dessa diskurser leder till praktisk handling.  

En analys av diskursiv praktik handlar vidare om hur textens producenter 
och konsumenter använder och kombinerar tillgängliga diskurser och genrer. 
När det gäller kvinnotidningen som genre (liksom journalistiska stilarter 
inom denna genre som intervjuer, reportage, artiklar och notiser av nyhetska-
raktär), utgår jag ifrån att det finns en förförståelse och en förväntan angå-
ende form och innehåll hos både kvinnotidningens producenter och dess 
läsare. För dessa samlade genrer inom exempelvis en tidning använder Fair-
clough begreppet diskursordning, vilket han föredrar framför begreppet in-
terdiskursivitet (Fairclough 2009:68, 1995:55f). För mitt syfte innebär det att 
jag redogör för vilka återkommande genrer som formar tidningarnas må bra-
diskurser.  

Ovanstående resonemang anknyter till mina utgångspunkter beträffande 
struktur och agens och the culturalist turn inom mediestudier (jfr Hoover 
2002:28; Giddens 2014:23ff). Tidningsläsaren tar alltså inte bara emot ett 
budskap. Hon (textkonsumenten) försöker även aktivt förstå och skapa me-
ning utifrån tidningarnas representationer och budskap (Milestone och 
Meyer 2012:8). Det är en meningsskapande tolkning som inte självklart 
sammanfaller med den tidningen (textproducenten) avsåg.  

Tidningskonsumenten kan anta, förkasta eller omforma de föreställningar 
eller identitetspositioner Amelia, Tara eller M-magasins må bra-diskurser 
tillskriver henne (jfr Fairclough 1995:59). Läsaren kan positionera sig själv, 
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det vill säga anta någon av de subjektpositioner tidningen tillskriver henne, 
och därigenom skapa sitt eget subjekt, sitt eget jag: ett verkligt eller med-
vetet föreställt jag, ett jag för fantasi eller kanske dröm. Läsarens egendefini-
erade subjektpositioner eller identitet(er) ställs i relation till tidningarnas 
medierade och tillskrivna subjektpositioner.  

Medierna erbjuder en möjlighet att ”leka” med identiteter och roller utan 
att mediekonsumenten vill, eller har för avsikt att omsätta leken i praktisk 
handling. Detta tyder på en frihet i förhandlingen med den av tidningarna 
konstruerade verkligheten (Hoover 2010:271–277; jfr Hermes 1995:143; 
Campbell 1990:89). Detta tydliggör idén om en aktiv och handlingskraftig 
textkonsument. 

Mediekonsumenten kan följaktligen betrakta medierna som inspiratör, ta 
avstånd ifrån eller bejaka mediernas budskap med en viss flexibilitet, samti-
digt som hon håller fast vid sin egen övertygelse i många frågor (jfr Ahlin 
2001).  

Jag förutsätter sammanfattningsvis att receptionsstudiens informanter har 
vilja och förmåga att – utifrån sin egen självförståelse, sociala och kulturella 
referensramar – göra sin egen tolkning av de subjektpositioner, relationer, de 
kunskaps- och betydelsesystem som Amelia, Tara och M-magasin konstrue-
rar och framställer inom sina respektive må bra-diskurser. 

De metodologiska redskap jag inspirerats av och hämtat från kritisk dis-
kursanalys för analysen av avhandlingens innehållsanalys och receptionsstu-
die, som aktivitetstyper och språklig stil, redogör jag för i avhandlingens 
metodkapitel.  

3.7. Sammanfattning  
I det här kapitlet har jag redogjort för de teoretiska utgångspunkter, perspek-
tiv och begrepp som ligger till grund för min analys av avhandlingens empi-
riska material: en innehållsanalys och en receptionsstudie med utgångspunkt 
från Amelia, Tara och M-magasin må bra-diskurser där religion och andlig-
het kan ingå. Det är teorier och definitioner som inte utgör någon beskriv-
ning av verkligheten, men som ger oss verktyg eller vetenskapliga strategier 
med vars hjälp vi skiljer ut och strukturerar det vi vill studera (Andersson 
och Sander 2010:50).  

Teorier och begrepp kring religiös förändring och medialisering av relig-
ion tillhör avhandlingens centrala teoretiska utgångspunkter. Under rubriker 
som Konsekvenser av religiös förändring, Hälsa och välbefinnande, Struktur 
och agens, samt Kritisk diskursanalys, följer de perspektiv och begrepp som 
hjälper mig att söka svar på om receptionsstudiens informanter kan identifi-
era sig med tidningarnas bild av hur deras läsare förväntas förstå, uppleva 
och tänka kring religion och andlighet i förhållande till hälsa och välbefin-
nande – som enskilda individer och i relation till omgivningen; samt om 
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tidningarna kan användas som en resurs för informanternas eget menings-
skapande i fråga.  

För det första: En avreglering, medialisering och individualisering av re-
ligion har tillsammans med den institutionella religionens auktoritetsförlust, 
bidragit till att religion skapas och omskapas genom olika aktörer och i olika 
sammanhang till en vara bland andra varor för identitetsskapande och själv-
förverkligande (Gauthier, Woodhead och Martikainen 2013a:10f, 18). Jag 
antar att Amelia, Tara och M-magasin tillhör de aktörer och arenor som ver-
kar på populärkulturens kommersiella och ”andliga marknad” för hälsa och 
välbefinnande, livsstil och identitet (Woodhead 2012:21ff).  

Jag visar på en medialisering av religion utifrån två perspektiv: Hjarvards 
institutionella och historiska perspektiv som beskriver en över tid och 
alltjämt pågående process där medier tillsammans med andra samhällsaktö-
rer kan medverkar till att samhällets syn på religion förhandlas, omförhand-
las och omdefinieras (2008a:27f). Detsamma gäller för övrigt kategorier som 
manligt och kvinnligt, hälsa och välbefinnande (Johannisson 2006:37; Hin-
nant 2009:317). Hjarvard, som utgår från en substantiell religionsdefinition, 
betraktar medialisering av religion som en sekulariseringsprocess med hän-
visning till ett minskat intresse för tro och praktik angående institutionell 
religion (Hjarvard 2008b:10).  

Ett samexisterande perspektiv, och det som föreliggande studie antar, är 
ett intresse för medialiserad religion som möjlig resurs på individnivå där jag 
inspireras av Hoover och the culturalist turn inom mediestudier (2002:28; jfr 
Lövheim 2011:157). Här står samspelet mellan medier och medieanvändarna 
i fokus. Det vill säga hur medieanvändarna tolkar och förhåller sig till de 
föreställningar som medierna konstruerar och framställer (Hoover 2002:27). 

En medialisering och kommersialisering av religion tycks fortsättningsvis 
ha lett till en homogenisering av religion när begrepp som välbefinnande och 
livskvalitet tenderar att användas av allt fler religioner och andliga tradition-
er (Gauthier, Woodhead och Martikainen 2013a:16).  

För det andra: För att analysera hur religion och andlighet kan definieras 
och konstrueras inom Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser och av 
receptionsstudiens informanter, inspireras jag av Ammerman och begreppet 
everyday religion (Ammerman 2014:288f). Jag betraktar denna vardagslivets 
religion och andlighet som de kommer till uttryck inom fyra diskurser: en 
teistisk, respektive transcendent icke-teistisk diskurs, en etisk andlighet, och 
en fjärde diskurs där varken religion eller andlighet har någon relevans. 
Inom en teistisk diskurs kan det översinnliga bestå av gudsmöten och ge-
menskap med det gudomliga. Inom en icke-teistisk diskurs upplevs det 
översinnliga genom konst och musik, litteratur eller natur. En etisk andlighet 
handlar om att göra gott för andra. Att definiera sig som andlig men inte 
religiös ser jag som en underkategori till de tre förstnämnda diskurserna.    

Jag skiljer liksom Ammerman mellan religion och andlighet som analy-
tiska kategorier, men jag ställer samtidigt frågan om andlighet är någonting 
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så individuellt att andlighet skiljer sig från institutionell religion och tvärtom. 
Människors referenser till andlighet och religion kan ta sig många olika ut-
tryck hos en och samma person, och de fyra diskurserna kan troligen komma 
att överlappa varandra (Ammerman 2014:300f).  

För det tredje: Jag utgår ifrån att hälsa och välbefinnande är en både ”in-
dividuell identitet och en social roll” (Johannisson 2006:29, 37; 2005; jfr 
Sointu 2012:55f). En medialisering av hälsa och välbefinnande innebär att 
dessa kategorier är föremål för förhandling och omförhandling precis som 
kategorier som religion, andlighet och genus. Vad som betraktas som hälsa 
och välbefinnande och dess motsats, varierar således i tid och rum.  

Välbefinnande tycks vara ett nyckelbegrepp beträffande holistisk kon-
sumtionsandlighet. Välbefinnande syns dessutom höra ihop med en ständigt 
pågående berättelse om det egna jaget, och ett lika ständigt utforskande av 
detta jag, dess känslor och erfarenheter till kropp och själ (2012:43f; jfr Gid-
dens 1999:69f).  

Det finns nu ingen universell definition av hälsa och välbefinnande, men 
gemensamt tycks vara en tanke om människans eget ansvar ihop med vår-
dande instanser där hälsa och välbefinnande handlar om individuell kontroll, 
agens och frihet (jfr Sointu 2012:50; WHO, hemsida 2013-03-26). 

För det fjärde: Agens och struktur förutsätter varandra, enligt Giddens 
strukturaliseringsteori. Receptionsstudiens informanter kan påverkas av den 
struktur som Amelia, Tara och M-magasin utgör, men inte alltid och själv-
klart. Informanternas agens, deras handlingsförmåga och handlingsvilja kan 
ifrågasätta de subjektpositioner, de relationer, liksom de kunskaps- och bety-
delsesystem tidningarna förordar och tillskriver dem. Aktiva aktörer kan 
upprätthålla sociala system men också förändra dem (Giddens 2014:25f, 23, 
14f; jfr Hoover 2002:28ff).  

För det femte: Begreppet diskurs betecknar en kommunikativ händelse, 
eller en form av social praktik som skapar verklighet, mening och identitet 
med hjälp av, i det här fallet, tidningarnas och läsarnas gemensamma kultu-
rella och sociala resurser och referenser (Wodak 1997:6; Fairclough 
2009:63ff, 1995:2, 56f).  

Med hjälp av kritisk diskursanalys identifierar jag nyss nämnda sociala 
identiteter, sociala relationer och den kunskap som Amelia, Tara och M-
magasins må bra-diskurser konstruerar. Dessa tre aspekter, eller diskursens 
identitetsfunktion, relationella funktion, samt ideationella funktion är också 
ett uttryck för makt (Fairclough 2009:64f, 86f). Makt genom de positioner 
och relationer som tidningarna tilldelar sig själva och den föreställda läsaren, 
makt genom den kunskap tidningarnas må bra-diskurser vill förmedla – den 
makt som också receptionsstudiens informanter kan utöva i relation till tid-
ningarnas föreställningar.  

Denna förhandling och omförhandling sker inom ramen för Faircloughs 
tredimensionella kommunikationsmodell där en utväxling av mening mellan 
textproducenten (Amelia, Tara och M-magasin), den text som har publicerats 
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(tidningarnas respektive må bra-diskurser), samt textkonsumenten äger rum 
(jfr Fairclough 1995:55; Drotner et al 2000:16f, 365).  
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4. Material 

I det här kapitlet presenterar jag avhandlingens empiriska material, inklusive 
avgränsningar. Det vill säga de avdelningar, utgåvor och årgångar av Ame-
lia, Tara och M-magasin som ingår i innehållsanalysen, samt de intervjuer 
som receptionsstudien består av. Innehållsanalysen omfattar även Bonnier 
Tidskrifters presentation av Amelia, Tara och M-magasin – texter som åter-
finns på förlagets och tidningarnas respektive hemsidor.  

4.1. Innehållsanalysen 
4.1.1. Tidningarnas må bra-diskurser  
Jag har valt att koncentrera innehållsanalysen till vad jag kallar tidningarnas 
må bra-diskurser. Det är texter som i tidningarna presenteras under följande 
vinjetter: Skönhet/Hälsa (Amelia), Kropp och Själ (Tara), samt Kropps-klok 
(M-magasin).28 I några fall har texter som placerats under vinjetten Repor-
tage i Amelia, Tara och M-magasin, inkluderats i det empiriska materialet då 
de till form och innehåll kunde ha placerats under någon av nyss nämnda 
vinjetter, som till exempel en intervju med Mama Yoga (T5:2003:62–64), 
och en artikel i M-magasin med rubriken Villa, Volvo, vovve och yoga 
(M9:2009:12–13).  

Till tidningarnas må bra-diskurser räknar jag även chefredaktörernas åter-
kommande krönika som kan innehålla perspektiv på religion och andlighet, 
hälsa och välbefinnande. Det är en krönika där respektive chefredaktör pre-
senterar förevarande nummer av tidningen. Det sker under vinjetter som 
Välkommen till Amelia, Stina tycker (Tara), samt Välkommen till M-
magasin.  

Till innehållsanalysens empiriska material hör även den presentation av 
Amelia, Tara och M-magasin som förekommer på Bonnier Tidskrifters och 
tidningarnas respektive hemsidor. Sistnämnda material innehåller uppgifter 
om tidningarnas målsättning, målgruppsdefinitioner och målgruppsbeskriv-
ningar. 

                               
28 I Tara uppvisar studiens nedslagsår olika vinjetter till avdelningen om fysisk och psykisk 
hälsa.  År 2000 och 2006 används vinjetten Hälsa, år 2003 vinjetten Hälsa och Medicin med 
underrubriken Hälsa – Träning – Balans – Kost, samt Kropp och Själ år 2012. Under år 2009 
förekommer två separata avdelningar, Själen respektive Hälsa.  
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Innehållsanalysen koncentreras alltså kring tidningarnas må bra-diskurser 
i de tryckta papperstidningarna enligt följande: Amelia och Tara från år 2000 
till 2012 med fem nedslagsår: 2000, 2003, 2006, 2009, samt första kvartalet 
2012. M-magasin årgång 2006, 2009, samt det första kvartalet 2012.  

Amelia utkommer med 26 nummer per år, Tara med 16 och M-magasin 
med 15 nummer per år. Innehållsanalysen innehåller därmed må bra-
diskurser hämtade ur 231 nummer: Amelia 130 nummer, Tara 62 nummer 
och M-magasin 39 nummer.  

4.1.2. Avgränsning: innehållsanalysen 
Den diskurs om hälsa och välbefinnande som presenteras i Amelia, Tara och 
M-magasin är en del av den större helhet som konstituerar just dessa kvinno-
tidningar. Amelia, Tara och M-magasin innehåller som kvinnotidningar i 
allmänhet en blandning av information och underhållning, praktiska tips och 
råd när det gäller relationer, skönhet och hälsa, kost och motion, resor, mode 
och inredning (Gough-Yates 2003; Ballaster et al 1993). Till denna helhet 
bidrar tidningarnas layout, bild- och annonsmaterial, insändarsidor, fråge-
spalter, krönikor och tidningarnas kulturbevakning.  

Att bryta ut en mindre del av denna större helhet kan bidra till en minskad 
förståelse för det som kan uppfattas som Amelia, Tara och M-magasins re-
spektive signum. Avdelningar som Skönhet/Hälsa, Kropp och Själ, samt 
Kropps-klok, är å andra sidan fasta och ständigt återkommande avdelningar. 
Det har de varit sedan tidningarna utkom med sina första nummer. 

Det finns avdelningar i Amelia, Tara och M-magasin som tangerar tid-
ningarnas må bra-diskurser: Det hände mig (Amelia), Vändpunkten (Tara), 
och Kvinnor som skapar sitt eget liv (M-magasin). Det är avdelningar som 
innehåller läsarnas egna berättelser om livsavgörande händelser, beslut och 
vägval – berättelser som implicit och explicit också kan innehålla referenser 
till religion och andlighet i substantiell och funktionell mening.  

Jag menar ändå att dessa avdelningar utgör en egen genre till form och 
innehåll, och att de kräver sin egen studie. Detsamma gäller tidningarnas 
frågespalter, elektroniska utgåvor och plattformar, inklusive det diskussions-
forum som tidningarna erbjuder sina läsare. Detta gäller även samspelet mel-
lan tidningarnas respektive digitala plattform och den tryckta upplagan. Om 
religion och digitala medier se exempelvis Campbell (2012).29   

Avgränsningen gäller dessutom de specialtidningar som under året ges ut 
av Amelia: Amelia höst, Amelia jul, Amelia kropp och skönhet, Amelia vår, 
Amelia sommar, Amelia träning och pepp, Amelia vänta barn (Bonnier Tid-
skrifter hemsida 2013-08-11). Eftersom dessa specialtidningar saknar sin 
motsvarighet i jämförelse med Tara och M-magasin, har jag valt att inte låta 

                               
29 Campbell, Heidi, A. 2012. Digital Religion. Understanding Religious Practice in New 
Media Worlds. London/New York: Routledge.  
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dem ingå i det empiriska materialet. Av samma skäl ingår inte heller M-
magasin som utkom med några nummer av specialtidningen M-magasin 
Psykologi och hälsa under 2009 och 2010 (Kb.se hemsida 2013-08-11).30  

4.2. Receptionsstudien 
Receptionsstudiens informanter rekryterades genom en annons i Amelia, 
Tara respektive M-magasin (A7:2013:142; T5:2013:134; M5:2013:142, se 
Appendix), samt i ett par fall med hjälp av den så kallade snöbollsprincipen 
(Repstad 2007:61). I akt och mening att rekrytera informanter fick jag vidare 
tillfälle att presentera mitt avhandlingsprojekt vid en kundkväll i en dameki-
peringsaffär med kunder i de åldrar som Amelia, Tara och M-magasin vän-
der sig till.  

I nyss nämnda annonser uppmanades intresserade läsare att kontakta mig 
via e-post eller vanlig post. Några föll sedan bort av skilda skäl, men recept-
ionsstudien kom slutligen att omfatta intervjuer med sammanlagt fjorton 
läsare: Amelia (3 läsare), Tara (3 läsare), M-magasin (8 läsare). Receptions-
studiens informanter består enbart av kvinnor. Det stämmer överens med 
tidningarnas målgruppsdefinition och målgruppsbeskrivning (Orvesto kon-
sument 2012-02-24).  

För att en kvinnotidning ska betraktas som just en kvinnotidning krävs att 
den själv definierar sig som en sådan, och att den läses av mer än 75 procent 
kvinnor (Orvesto konsument 2012-02-24). Rekryteringsannonsen riktade sig 
till ”läsare” av Amelia, Tara och M-magasin, och självklart hade män som 
läser dessa tidningar varit välkomna att delta i receptionsstudien.  

Rekryteringsannonsen riktade sig till boende i Stockholms- och Uppsala-
området. Detta av praktiska skäl, vilket även motiveras av att projektets ut-
valda tidningar till största delen läses av kvinnor i storstadsområdena (TS 
och Orvesto konsument 2012- 02-24).  

Som svar på sin intresseanmälan fick de utvalda informanterna ett brev 
per e-post eller vanlig post med ytterligare information kring studien. 
Nämnda brev innehöll även ett frankerat svarskuvert och ett dokument angå-
ende samtycke till att delta i projektet (se Appendix). Samtliga deltagare, 
rekryterade via annons eller enligt snöbollsprincipen, har enligt Personupp-
giftslagen undertecknat och gett sitt samtycke till att delta.  

Informationsbrevet berättade om hur intervjuerna skulle komma att hante-
ras: att de skulle spelas in, transkriberas, förvaras på ett säkert sätt, och att 
endast jag skulle ha tillgång till de inspelade samtalen och transkriptionerna. 
Informanterna fick veta att ljudupptagningarna kommer att förstöras efter 
projektets slut, och att de avidentifierade transkriptionerna i pappersform 

                               
30 Det första numret av M-magasin psykologi och hälsa utkom i oktober 2009. Två nummer 
utkom under 2010, därefter lades tidningen ner.   
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kommer att förvaras i låst utrymme, sparas och arkiveras i minst 10 år; allt 
enligt de regler som gäller för Uppsala universitet, Personuppgiftslagen och 
Vetenskapsrådets praxis. Detsamma gäller all korrespondens mellan mig och 
informanterna, som förstörs och raderas ur datorn och endast sparas avidenti-
fierad i pappersform.  

Vid intervjutillfället informerades deltagarna återigen om studiens och 
samtalets syfte (se Appendix: brev till deltagarna), och att alla uppgifter 
skulle komma att behandlas konfidentiellt. Och precis som i rekryteringsan-
nonsen och i informationsbrevet uppmanades informanterna att ställa frågor 
om studien om så önskades.  

Ersättningen var symbolisk i form av ett presentkort på en biobiljett per 
deltagare. Informanterna påmindes vidare om att deltagandet var frivilligt 
och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan.  

Samtliga intervjuer ägde rum under tidig kväll i Uppsala och Stockholm: i 
det bibliotek som tillhör Centrum för forskning om religion och samhälle, 
Uppsala universitet, på caféer i centrala Stockholm, och i lokaler som tillhör 
ett studieförbund.  

I redovisningen av materialet presenteras deltagarna både som grupp och 
enskilt med fingerade namn. Informanterna representerar sig själva. Men 
genom att de var och en generellt sett uppfyller de yttre kriterier som ingår i 
tidningarnas respektive målgruppsdefinition och målgruppsbeskrivning 
(kvinnor i åldern 25-plus, 40-plus, respektive 50-plus), bör materialets rele-
vans och trovärdighet för studien säkerställas, även om antalet informanter är 
begränsat.  

I föreliggande studie hör alltså ålder, val av tidning, samt bostadsort till 
analysens bakgrundsfaktorer. Receptionsstudiens informanter har i samband 
med presentationsbrevet och dokumentet om samtycke fyllt i några grund-
läggande frågor om utbildning, yrke, civilstånd och bostadsort.  

Jag valde däremot bort möjligheten att konstruera en större enkät kring 
avhandlingens forskningsfrågor, och att rekrytera deltagare till denna enkät 
via Amelia, Tara och M-magasins Facebooksidor. Den annons som publice-
rades i papperstidningarna publicerades inte heller på nämnda Facebooksi-
dor.  

Dessa båda möjligheter kunde ha genererat en bredare förståelse för hur 
tidningarnas må bra-diskurser, inklusive föreställningar om religion och 
andlighet, kan uppfattas och eventuellt användas. Jag föredrog ändå att ha 
direktkontakt med mina informanter med möjlighet till följdfrågor. Jag ville 
dessutom vara säker på att kunna erbjuda alla informanter fullständig konfi-
dentialitet.  

Det bör vidare poängteras att föreliggande studie är fristående i förhål-
lande till Bonnier Tidskrifter, det vill säga: ingen ekonomisk eller annan 
ersättning har utgått till studien. Bonnier Tidskrifter kommer inte att få till-
gång till det insamlade materialet. Jag har heller inte kontaktat Bonnier Tid-
skrifter för att eventuellt får ta del av förlagets marknadsundersökningar 
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angående Amelia, Tara och M-magasin. Min förhoppning är ändå att det 
empiriska material som nu ingår i innehållsanalysen och i receptionsstudien 
ska ge svar på de frågor som tillhör studiens syfte.  

För en presentation av studiens fjorton informanter, se kapitel 7. 

4.3. Etiska överväganden  
Min förhoppning var att receptionsstudiens informanter skulle uppleva en 
diskussion om religion och andlighet, hälsa och välbefinnande som menings-
full, angelägen och stimulerande (jfr Hermes 2009:124). Det är ämnen som 
berör det egna jaget, och som kan ge nya perspektiv på invanda föreställ-
ningar. Det betyder också att en diskussion kring dessa frågor kan innebära 
ett ifrågasättande av tidigare etablerade tankar, handlingar och förklarings-
mönster i livet.  

Att vara utvald och att få känna sig som expert kan upplevas som positivt. 
Jag var samtidigt uppmärksam på informanternas reaktioner och beredd att 
avbryta diskussionen, ta en kort paus eller leda samtalet i en annan riktning 
om någon av informanterna skulle ge uttryck för oro eller obehag.   

Risken för att forskningsprojektets resultat ska ställa till obehag för in-
formanterna, eller personer i informanternas närhet, bedöms som ytterst li-
ten. Det förefaller inte heller vara någon risk för utpekande av olika personer 
eller grupper. 

Det har varit en respektfull och uppmuntrande ton mellan deltagarna i de 
olika intervjusituationerna. Vid varje tillfälle utgick jag, som tidigare fram-
kommit, från innehållet i rekryteringsannonsen och i informationsbrevet 
angående studiens syfte, hanteringen av den inspelade diskussionen och om 
konfidentialitet. Informanterna erbjöds att ställa ytterligare frågor om studien 
och att återkomma till mig om de skulle undra över något vid ett senare till-
fälle.  

Beträffande innehållsanalysen av det offentliga material som Amelia, 
Tara och M-magasin utgör, har jag varit restriktiv när det gäller namns näm-
nande i de exempel jag valt från artiklar och reportage. Det viktiga är inte att 
skådespelerskan si och så föreslår läsaren att ta vara på ”vilodagen” genom 
vila, meditation och bön med exempel från olika religioner och traditioner 
(A14:2000:48). Det intressanta för studien är att tidningarna låter en känd 
skådespelerska agera förebild och legitimera användningen av dessa prakti-
ker.   
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4.4. Sammanfattning 
Avhandlingens empiriska material består av offentligt och icke offentligt 
publicerat material. Det vill säga studiens innehållsanalys respektive recept-
ionsstudie.  

Innehållsanalysen koncentreras till Amelia, Tara och M-magasins vinjet-
ter om fysiskt och psykiskt välbefinnande, vilka jag sammanfattningsvis 
kallar för tidningarnas må bra-diskurser. Dessa må bra-diskurser omfattar 
även den krönika som tidningarnas respektive chefredaktör publicerar i varje 
nummer av respektive tidning, samt Bonnier Tidskrifters, Amelia, Tara och 
M-magasins hemsidor där tidningarnas målgruppsdefinition och målgrupps-
beskrivning presenteras tillsammans med tidningarnas målsättning.  

Tillsammans med förlagets och tidningarnas hemsidor omfattar innehålls-
analysen drygt 231 nummer från fem nedslagsår/årgångar mellan åren 2000 
och det första kvartalet 2012. Innehållsanalysen behandlar den tryckta pap-
persutgåvan av Amelia, Tara och M-magasin. 

Receptionsstudiens informanter rekryterades genom en annons i respek-
tive Amelia, Tara och M-magasin, samt genom den så kallade snöbollsprin-
cipen. Vid åtta tillfällen intervjuades sammanlagt fjorton informanter från 
Stockholms- och Uppsalaområdet. Informanterna har enligt Personuppgift-
slagen, Vetenskapsrådets och Uppsala universitets praxis, skriftligen och 
muntligen informerats om studien, den konfidentiella hanteringen av infor-
manter och material, och skriftligen bekräftat sitt deltagande – med möjlig-
het att avbryta sin medverkan om så hade önskats.  

Kapitlet avslutas med några reflektioner kring de etiska överväganden 
som ligger till grund för föreliggande studie.  
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5. Metod  

I det här kapitlet presenterar jag avhandlingens övergripande forskningsde-
sign och den metod jag valt för att analysera avhandlingens innehållsanalys 
och receptionsstudie.   

5.1. Research design 
5.1.1. En kvalitativ fallstudie med abduktiv ansats 
Avhandlingens syfte och forskningsfrågor, kunskapsmål och teoretiska ut-
gångspunkter har avgjort mitt val av forskningsmetod (Riis 2005:28). Cen-
trala och meningsskapande teorier är, som tidigare framgått, teorier om av-
reglering av institutionell religion, samt medialisering och individualisering 
av religion. Det är teorier som kan ge en generell förklaring till de företeelser 
jag studerar (jfr Repstad 2007:130; Merriam: 1988:68).  

Mitt övergripande syfte är att undersöka om kvinnotidningar kan fungera 
som en resurs för läsarnas eget meningsskapande utifrån tidningarnas före-
ställningar om religion och andlighet i förbindelse med kvinnors hälsa och 
välbefinnande, identitet och livsstil.  

Under drygt ett decennium med fem nedslagsår från år 2000 till det första 
kvartalet 2012, följer jag Amelia, Tara och M-magasin, tre kommersiella 
aktörer på en kommersiell marknad, och hur dessa tidningar under den här 
tiden kan medverka till det offentliga samtalet om kvinnors välbefinnande i 
relation till religion och andlighet.  

I en efterföljande receptionsstudie diskuterar informanterna om de kan 
identifiera sig med Amelia, Tara och M-magasins föreställningar i fråga, och 
om tidningarnas må bra-diskurser kan fungera som en resurs för deras eget 
meningsskapande och välbefinnande. Jag vill dessutom veta om det finns 
några likheter och skillnader beträffande ålder när det gäller de handlingsan-
visningar och det handlingsutrymme som tidningarna tilldelar sin läsare och 
som läsarna tilldelar sig själva.  

För den kunskap jag söker kring studiens forskningsfrågor, har jag valt en 
abduktiv ansats inom ramen för en kvalitativ och instrumentell fallstudie.  
Kriterierna för detta val har utarbetats av Robert Stake (1994:236f).  Föru-
tom forskning inom pedagogik har Stake utvecklat en teori kring tre olika 
typer av fallstudier.  
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En fallstudie kan, för det första, ha en explorativ karaktär där själva fallet 
i sig undersöks i sin egen rätt utan några förväntningar på att resultatet ska 
kunna generaliseras (Stake 1994:237, 242f). Stake kallar denna typ för en 
intrinsic case study.  

En instrumentell fallstudie, fyller för det andra, två funktioner: den an-
vänds för att undersöka ett särskilt fenomen, men kan samtidigt betraktas 
som ett verktyg för att förstå någonting utanför det enskilda fallet. En in-
strumentell fallstudie är både induktiv och deduktiv, och således abduktiv. 
Den är teoriprövande och/eller generaliserbar (Stake 1994:236f, 242f; jfr 
Alvesson och Sköldberg 2008:54f).  

En fallstudie kan, för det tredje, bestå av flera instrumentella fallstudier, 
enligt ovan, och kallas då en collective case study med möjlighet till jämfö-
relser mellan dessa studier (1994:237f, 242f).   

Jag menar att det utifrån Stake och forskningsfrågorna förefaller rimligt 
att genomföra en instrumentell fallstudie. Det betyder att jag betraktar inne-
hållsanalysens empiriska material som en enda enhet. Det vill säga: inne-
hållsanalysens tre systertidningar Amelia, Tara och M-magasin, utgivna av 
samma förlag och med samma grundare och publisher; tidningar som genom 
sina målgruppsdefinitioner och målgruppsbeskrivningar riktar sig klart utta-
lat till kvinnor 25-plus, 40-plus och 50 år-plus.  

Jag ser även receptionsstudiens resultat som en enda enhet, nämligen den 
situation där en särskild grupp kvinnor möter tre utvalda kvinnotidningar – 
för att i mötet med tidningarnas må bra-diskurser diskutera religion och and-
lighet, hälsa och välbefinnande. Tidningarnas tolkning och konstruktion av 
sin och målgruppens sociala verklighet står i centrum – tillsammans med den 
sociala verklighet och de föreställningar som informanterna tillskriver sig 
själva utifrån tidningarnas föreställningar om sina läsare (jfr Fairclough 
1995:54f). 

Innehållsanalysen och receptionsstudien beskrivs tämligen omfattande var 
för sig och analyseras därefter tillsammans (jfr Merriam 1988:25ff). Det 
innebär, vilket jag strax återkommer till, att jag analyserar Amelia, Tara och 
M-magasins må bra-diskurser tematiskt och tillsammans oavsett nedslagsår. 
Även receptionsstudiens empiriska material sorteras tematiskt efter forsk-
ningsfrågor och tematiserade intervjuer.   

Det beskrivande draget utmärker en kvalitativ fallstudie, förutom att den 
är partikularistisk och heuristisk (Merriam 1988:25ff). Partikularistisk därför 
att intresset riktas mot en särskild situation som är tydligt avgränsad i tid och 
rum. Heuristisk eftersom det handlar om att upptäcka och försöka förstå ett 
fenomen som söker sin förklaring (jfr Merriam 1988:184, 9, 21, 27ff; Stake 
1994:238).  

Stake betraktar fallstudien, vare sig den är intrinsic, instrumentell eller 
collective, som holistisk. Min tolkning är att vi då bör iaktta samspelet och 
relationen mellan fallets aktörer och deras handlingar, vilka konstrueras so-
cialt (1994:239f). Mitt val av kvalitativ metod och en instrumentell fallstudie 
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hänger, som tidigare framkommit, ihop med valet av kritisk diskursanalys 
som tolkande vetenskap (Fairclough 1995:54f; jfr Wodak och Meyer 
2012:22). Jag återkommer senare i det här kapitlet till ytterligare några me-
todologiska verktyg hämtade från kritisk diskursanalys. 

Här finns även ett aktörsperspektiv, eller ett inifrånperspektiv som intres-
serar mig, eftersom jag ser på tidningar och informanter som handlande sub-
jekt med vilja och förmåga att reflektera och agera i förhållande till varandra, 
och till det omgivande samhällets strukturer och föreställningar (jfr Giddens 
2014:14ff; Bryman 1997:2f, 169). I förhållande till informanterna är även 
Amelia, Tara och M-magasin att betrakta som en institutionell struktur av 
ekonomisk, politisk och social betydelse, en struktur med diskursiv och re-
lationell makt.  

Den kunskap som fallstudier genererar tenderar att vara mer konkret och 
direkt än abstrakt. Den är kontextuell och skapas genom forskarens tolkning 
av det material hon själv har skapat. Det är en kunskap som i stor utsträck-
ning grundar sig på ett särskilt underlag – texter eller personer – som forska-
ren själv bestämmer (Merriam 1988:28f).  

Att på en och samma gång låta material och teori vara styrande, bör inte 
hindra mig från den öppenhet jag strävar efter inför informanternas och tid-
ningarnas definitioner och användning av religion och andlighet. Här stöder 
jag mig på Stakes idé om den instrumentella fallstudien som teoriprövande 
med möjlighet att ställa studiens resultat i relation till en samhällelig kontext 
utanför den enskilda studien (Stake 1994:238).   

Jag söker alltså en djupare kunskap om informanternas och tidningarnas 
förståelse av kvinnor, religion och andlighet – inom och med utgångspunkt 
från tidningarnas må bra-diskurser – för att sedan ställa detta resultat i relat-
ion till aktuell forskning om religiös avreglering, medialisering och indivi-
dualisering av religion. 

Fallstudier av företeelser med populärpressen som källa syns vara ett re-
levant val:  

om man är intresserad av en viss samhällsaspekt vid en given tidpunkt, om 
man vill jämföra grupper utifrån någon bestämd dimension eller om man vill 
spåra kulturella trender och förändringar (Merriam 1988:123). 

Jag utgår dessutom ifrån att populärpressen är en bra källa till kunskap om 
människors vardagsliv, förställningar och praktiker som ger vardagen me-
ning (jfr Sköld 1998:15).  

I ljuset av ovanstående citat förefaller det lämpligt att hämta analysverk-
tyg från kritisk diskursanalys för att undersöka Amelia, Tara och M-
magasins må bra-diskurser och hur dessa kan tolkas. Diskurser förändras 
över tid och mediernas diskurser är ofta en spegel av samtidens förändrings-
processer (Fairclough 1995:2, 52).  
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Studiens må bra-diskurser måste således ses i sitt historiska, sociala och 
kulturella sammanhang för att vi ska förstå deras identitets- och relationella 
funktion, det kunskapsinnehåll och de uttryck för olika maktförhållanden 
som kan förekomma mellan må bra-diskursernas faktiska och föreställda 
aktörer (se tidigare kapitel 3). Jag söker återkommande mönster, teman och 
kategorier som svar på studiens syfte och forskningsfrågor (jfr Creswell 
2013:66).  

Jag kommer fortsättningsvis att diskutera möjlighet och risk när det gäller 
fallstudier och det empiriska materialets validitet, reliabilitet och generali-
sering. Men först några tankar kring att skapa och tolka ett material utifrån 
nämnda metod. 

5.1.1.1. Reflekterande tolkning 
Att försöka se och förstå en rad företeelser genom andras och egna ögon, 
betyder till syvende och sist att alla empiriska data är beroende av mina per-
spektiv (Hastrup 1995:4; jfr Bryman 1997:2, 77). Min analys av det empi-
riska materialet är därför en tolkning i flera steg. Till att börja med har jag 
valt ut ett antal sektioner ur Amelia, Tara och M-magasin som jag kallar för 
tidningarnas må bra-diskurser. Detta är en tolkning i sig där jag skapar det 
material som jag sedan undersöker och ställer i relation informanternas upp-
fattningar av nämnda diskurser.  

Det är en tolkningsprocess som rymmer en mängd erfarenheter, upplevel-
ser och förväntningar i ämnet, på vad som konstituerar en kvinnotidning och 
dess innehåll – och inte minst, medvetet och omedvetet de förväntningar jag 
har på informanterna. Jag tillhör för övrigt den åldersgrupp som M-magasin 
riktar sig till, och jag har i många år arbetat som journalist inom dagspressen. 
Avhandlingens empiriska material, det vill säga summan av dessa förkla-
ringar, är därför min skapelse och mitt ansvar (jfr Merriam 1988:32, 50; 
Stake 1994:240).  

Det är en reflekterande och kommenterande utläggning som alltså är be-
roende av min tolkningsrepertoar och min förförståelse, vilket kommer till 
uttryck genom mina frågeställningar, metodval och teoretiska perspektiv 
(Repstad 2007:70ff). Till detta kommer förutom min förförståelse av kvinno-
tidningar överhuvudtaget, min egen sociala och ekonomiska position, utbild-
ning och så vidare. Stake beskriver detta som ett ”personligt kontrakt mellan 
forskaren och fenomenet” (1994:239).  

Det betyder att andra teoretiska perspektiv, eller strategier, kan öppna dör-
ren för andra förklaringar av de må bra-diskurser som presenteras i Amelia, 
Tara och M-magasin, samt hur dessa kan uppfattas av receptionsstudiens 
informanter. Valet av teori, liksom valet av metod är centrala faktorer för 
förståelsen av ett empiriskt material (jfr Ahrne 2009:55ff; Andersson och 
Sander 2010:50).  

Och för tydlighetens skull: min tolkning av Amelia, Tara och M-magasin 
gäller det publicerade materialet. Jag har inte undersökt tidningarnas redakt-



 83

ionella arbete när det gäller prioritering, bedömning och kommersiella hän-
syn i valet av material, medverkande experter och intervjupersoner.  

5.1.1.2. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Jag är medveten om att en reflekterande tolkning kräver god omdömesför-
måga och insikt om min egen roll i sammanhanget (Merriam 1988:72; Rep-
stad 2007:71ff). Min uppgift är att visa på en trovärdig tolkning av tidning-
arnas och informanternas uppfattningar och föreställningar i fråga, så kallad 
intern validitet (jfr Bryman 1997:49f). Angående extern validitet bör det 
vara möjligt att bekräfta och/eller nyansera mina resultat i en liknande 
undersökning, trots att föreliggande studie är en begränsad studie (Bryman 
1997:49).  

Angående studiens reliabilitet, som hör ihop med studiens validitet, och 
om mina resultat kan upprepas som bevis på studiens trovärdighet och pålit-
lighet, kan det finnas en problematik i att vi har att göra med människors 
utsagor i en given situation vid en given tidpunkt: utsagor som i en annan tid, 
på en annan plats och i ett annat sammanhang kan visa sig annorlunda. Män-
niskor, situationer och beteenden förändras och andra forskare skulle kunna 
komma fram till ett annat resultat (jfr Wibeck 2010:143f).  

Risken – eller möjligheten – med en fallstudie är just subjektiviteten, vil-
ket betyder att felaktiga slutsatser måste undvikas för att nå fram till den 
mest trovärdiga och övertygande tolkningen (Merriam 1988:43f). Nackdelen 
är att jag inte heller kan säga något bestämt om framtida skeenden, trots in-
sikter om det som studien syftar till just nu (Merriam 1988:46).  

Angående fallstudiens beskrivande del, riskerar enskilda faktorer att till-
delas en alltför stor betydelse, vilket kan bidra till felaktiga slutsatser och 
påverka helhetsbedömningen (Merriam 1988:47). Merriam talar om det 
”holistiska felslutet”. Det vill säga en tro på att alla aspekter av en viss situ-
ation ska stämma överens med den teori man prövar eller försöker skapa 
(1988:84f).  

I en fallstudie är det själva exemplets generaliserbarhet som är möjlig, po-
ängterar sociologen Alan Bryman, (1997:110f). Enligt Stake är en generali-
sering inte möjlig vid en intrinsic case study. En instrumentell fallstudie kan 
däremot vara en bit på väg mot en generalisering, även om målet är en teori-
prövning mer än en generalisering (1994:236f, 242f). Generalisering kan 
dessutom ses som en omedveten process där forskaren precis som läsaren 
gör sina egna bedömningar utifrån sin egen förförståelse och den kulturella 
repertoar som de eventuellt delar (jfr Stake 1994:240).  

Det vill säga om receptionsstudiens informanter och tidningarnas före-
ställda läsare ser på religion och andlighet i förbindelse med hälsa och välbe-
finnande på ett sätt som samverkar eller skiljer sig åt sinsemellan och i för-
hållande till hur kvinnor i allmänhet betraktar dessa kategorier. Detsamma 
gäller religionens plats hos individ och samhälle i en svensk och väster-
ländsk kontext. Det är alltså inte möjligt att dra generella slutsatser om hela 
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den faktiska gruppen läsare av Amelia, Tara och M-magasin (jfr Wibeck 
2010: 147; Aull Davies 2008:109). Informanternas subjektiva uppfattningar 
kan i den meningen ses som en nackdel om det är just generaliserbarhet som 
eftersöks mer än en teoriprövande ansats.  

5.2. Innehållsanalysen 
5.2.1 Kodning av innehållsanalysens empiriska material 
Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser domineras av tre återkom-
mande teman eller underliggande diskurser: viktkontroll, träning, kost och 
motion, samt stressreducering. I min tolkning utgick jag ifrån att sistnämnda 
diskurs skulle ge en mer mångsidig bild än de två förstnämnda av hur tid-
ningarna föreställer sig målgruppens verklighet. Jag utgick också ifrån att 
tidningarnas tal om stress och stressreducering skulle synliggöra de prakti-
ker, med eller utan religiösa och andliga dimensioner, som syftar till att 
hjälpa målgruppen att hantera de krav som framkallar stress. Att ha kontroll 
över sin vikt, att äta rätt och att motionera kan dessutom uppfattas som me-
toder för stressreducering.  

Att koncentrera innehållsanalysen kring tidningarnas diskurser om stress 
och stresshantering var det första steget av sex där jag sedan kodade materi-
alet i relation till forskningsfrågorna som också syftade till att tydliggöra 
diskursernas kunskapsinnehåll, subjektpositioner, relationer, samt maktför-
hållanden (jfr Fairclough 2009:64f, 86f).   

Steg två innebar att jag sökte svar på Amelia, Tara och M-magasins idé 
om vem som drabbas av stress och varför. Härigenom synliggjordes faktorer 
som ålder och kön i enlighet med tidningarnas prioritering, normer och vär-
deringar. Det vill säga vilka sociala identiteter och relationer som tidningar-
na tilldelar kvinnor som har drabbats av stress; vilka positioner de eventuellt 
bör lämna och sedan inta med hjälp av tidningarnas förslag till förbättring 
genom förändring.  

Steg tre betydde en kartläggning av de strategier eller hälsopraktiker som 
tidningarna föreskrev för att hantera eller förebygga stress. Praktiker som 
enligt tidningarna kunde tilldelas såväl religiösa som andliga, icke-religiösa 
som icke-andliga dimensioner, förutom tidningarnas definitioner av religion 
och andlighet.   

För att kategorisera dessa praktiker följde jag religionsvetaren respektive 
religionshistorikern Liselotte Frisk och Peter Åkerbäcks indelning enligt 
följande schema (2013:58-ff): holistiska massagetekniker rymmer praktiker 
som zonterapi, akupressur och rosenterapi. Komplementära och väster-
ländska helandemetoder handlar om till exempel kristallhealing och homeo-
pati. Under rubriken Österländska body-mind-tekniker hamnar praktiker som 
yoga, meditation och mindfulness. Akupunktur, ayurveda och reiki är däref-
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ter exempel på österländska helandemetoder. Till holistiska psykoterapier 
räknas bland annat livscoaching, existentiell rådgivning och personlig ut-
veckling. Medier och shamanism och änglakontakt räknas till kategorin Me-
dier, shamaner och andliga väsen. Tarotkort och astrologi sorterar under 
rubriken Astrologi och andra divinationstekniker, medan feng shui räknas 
till kategorin Avstörning eller harmonisering av omgivningen. Till detta la-
des västerländsk psykoterapi i olika former som exempelvis kognitiv bete-
endeterapi och gestaltterapi. Jag sökte även efter begrepp som andlighet och 
andlig, religion och religiös, kyrka, moské, synagoga, präst, rabbin, imam, 
bön, kristendom/kristen, islam/muslim, och judendom/jude. Det vill säga 
begrepp med referens till institutionell religion.31  

Förekomsten av nämnda praktiker och tekniker kvantifierades för att få 
kunskap om vilka metoder Amelia, Tara och M-magasin förordar i högre 
grad än andra och varför. Det var en form av mixed methods i mindre skala. 
Här kunde, som nämndes i föregående kapitel, en mer omfattande enkät 
bland Amelia, Tara och M-magasins läsare ha bidragit till bredare belysning 
av forskningsfrågorna och genererat nya frågor som kunde fördjupats genom 
de kvalitativa intervjuerna (Bryman 1997:167ff).  

Nedslagsårens samtliga nummer av Amelia, Tara och M-magasin behand-
lades fortsättningsvis enligt följande: tidningarnas omslag, innehållsförteck-
ning, chefredaktörernas respektive krönika, samt de artiklar, reportage, in-
tervjuer och notiser som ingår i avdelningarna Skönhet/Hälsa (Amelia), 
Kropp och Själ (Tara), samt Kropps-klok (M-magasin), fotograferades och 
överfördes till dator. Detsamma gällde även för studien relevanta artiklar och 
reportage under vinjetten Reportage (se föregående kapitel). Det är detta 
material som jag sammanfattningsvis och synonymt talar om som tidningar-
nas diskurser om hälsa och välbefinnande eller tidningarnas må bra-
diskurser.  

När det gäller presentationen och analysen av innehållet i tidningarnas må 
bra-diskurser, har jag som sagt valt att inte redovisa detta nedslagsår för 
nedslagsår. Enligt fallstudier som undersökningsmetod betraktar jag i stället 
den givna tidsramen som en enda enhet. Jag finner detta rimligt eftersom jag 
menar att det inte går att med säkerhet påvisa diskursivt återskapande och 
diskursiv förändring per utgivningsår. Möjligen kan jag utifrån hela under-
sökningsperioden iaktta eventuella tendenser till förändring av tidningarnas 
och informanternas förståelse av religion och andlighet i förbindelse med 
hälsa och välbefinnande. Mitt huvudsakliga ärende har varit att analysera 
undersökningsperioden som helhet i relation till aktuell forskning om avre-
gleringen av religion, medialisering och individualisering av religion.  

Steg fyra undersökte hur den föreställda läsaren bör använda Amelia, 
Tara eller M-magasins kunskap om stress och stressreducering, medan steg 

                               
31 Se vidare kapitel 6.  
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fem koncentrerades kring eventuella skillnader och likheter beträffande ålder 
när det gäller kvinnornas tillskrivna positioner, relationer och agens.  

Steg sex undersökte hur tidningarna positionerade sig själva i förhållande 
till läsaren, samt på vilket sätt tidningarna tilltalade sin målgrupp.  

5.3. Receptionsstudien  
5.3.1. Tematiserade intervjuer 

Genom tematiska frågor och en semistrukturerad intervjuguide (se Appen-
dix), öppnade jag upp för informanternas föreställningar, erfarenheter och 
intryck av Amelia, Tara och M-magasin (jfr Wibeck 2010:12, 21f). Men 
eftersom jag utgick ifrån att det kunde vara svårt för informanterna att min-
nas enskilda artiklar, antog jag att det var mer realistiskt att söka informan-
ternas samlade insikter och uppfattningar om Amelia, Tara och M-magasin.  

De tematiska frågorna handlade om hälsa och välbefinnande, livsfrågor, 
andlighet och religion. Jag ville veta vad informanterna menade med ”att må 
bra”, hur de såg på religion, andlighet och livsfrågor i sitt eget liv och med 
utgångspunkt från tidningarnas må bra-diskurser. Jag ville veta om tidning-
arna kunde fungera som en resurs eller inte när det gällde vidare kunskap 
och inspiration för informanternas eget meningsskapande i fråga.  

Eftersom rekryteringsannonsen i Amelia, Tara respektive M-magasin 
klargjorde att begrepp som religion och andlighet skulle komma att tas upp 
under intervjun, antog jag att religion och andlighet var ämnen som av olika 
anledningar intresserade informanterna.  

Det kan tyckas motsägelsefullt att jag redan från början etablerade be-
greppen religion och andlighet i rekryteringsannonserna och i de tematiska 
frågorna. Det betyder inte att jag förutsatte att informanterna skulle uppfatta 
en skillnad mellan de båda kategorierna. Men jag såg åtminstone tre skäl till 
att inte ”bara” använda antingen religion, andlighet eller livsfrågor i förhål-
lande till hälsa och välbefinnande.  

McGuire och Ammerman visar exempelvis i sina studier att deras infor-
manter ofta använder sig av båda begreppen, synonymt eller för att skilja 
dem åt (jfr (Ammerman 2014:23f; McGuire 2008:12).  

Jag ville för det andra inte att någon presumtiv informant som föredrog 
andlighet framför religion eller tvärtom, skulle känna sig hindrad från att 
delta i studien. Av etiska skäl ville jag för det tredje vara tydlig gentemot 
informanterna, eftersom frågor om religion och andlighet kan uppfattas som 
känsliga och djupt personliga.  

När det gäller intervjuerna var min ursprungliga tanke att skapa sex fo-
kusgrupper, två för varje tidning med 5-7 deltagare i varje. Men det visade 
sig svårt att samla grupper av informanter till ett och samma intervjutillfälle. 
Det gällde särskilt informanter i Amelia- och Tara-ålder, det vill säga kvin-
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nor omkring 25 respektive 40 år. Den pragmatiska lösningen blev då att 
växla mellan enskilda intervjuer, intervjuer två och två, samt en fokusgrupp 
(se Receptionsstudien och presentationen av informanterna). 

Olika intervjuformer kan påverka samspelet mellan intervjuare och in-
formanter på olika sätt. Erfarenhetsutbytet mellan två intervjupersoner eller 
en grupp av informanter kan skapa en dynamik som i sin tur leder till ett 
utvecklande och idérikt samtal där informanterna sporrar varandra. Därmed 
inte sagt att det enskilda intervjusamtalet behöver sakna dynamik. Intervjua-
ren måste här, precis som i alla intervjusituationer, vara lyhörd och föra in-
tervjun framåt mot den helhet och det mål som är syftet med kunskapsin-
hämtningen (jfr Repstad (2007:87).  

Fokusgrupper är annars genom gruppdynamiken ett effektivt sätt att fri-
göra kunskap (Repstad 2007:17, 34f). Tanken är då att skapa en så homogen 
grupp som möjligt för att deltagarna ska känna sig trygga, våga tala fritt och 
hävda sin åsikt (Wibeck 2010:34f, Repstad 2007:70, 109).  

En invändning mot homogena fokusgrupper är att denna enhetlighet kan 
hämma gruppens dynamik och kreativitet, att åsikter utanför majoritetens 
ramar inte framförs, eller att igenkännligheten får frågor och funderingar att 
framstå som så självklara att de inte uttalas. Risken är att en förmodad igen-
kännlighet döljer olika tolkningar av just de föreställningar, ord och begrepp 
som gruppen tror sig vara överens om. Detta är dock ett fenomen som kan 
uppkomma i alla typer av intervjuer – mellan deltagande informanter och 
mellan intervjuare och informanter (jfr Aull Davies 2008:124, 111f).  

Som samtalsledare bör intervjuaren vara uppmärksam på samspelet mel-
lan deltagarna för att minimera risken för att någon av deltagarna dominerar 
eller känner sig dominerad av de andra deltagarna. Jag var beredd att vid 
eventuella behov fördela talutrymmet för att alla skulle få säga sin mening.  

Jag menar att alla former av intervjuer är en gemensam konstruktion – de 
skapas tillsammans av informanter och intervjuare. Intervjuer är en särskilt 
iscensatt situation, och den kunskapsproduktion intervjuerna genererar, lik-
som intervjun i sig, är relationellt, situationellt och kontextuellt förankrad i 
tid och rum (Höijer 2008:277; Aull Davies 2008:112f). 

Informanternas uttalanden skapas i det nu, på den plats och tillsammans 
med de människor som deltar i intervjun. Det är utsagor, eller representat-
ioner av den sociala och kulturella verklighet informanten vill förmedla i just 
detta sammanhang (jfr Aull Davies 2008:107). Men det är ställningstagan-
den som inte bara utgår från intervjusituationen. Det är åsikter, värderingar 
och normer som har utvecklats genom ett diskursivt nät av meningsskapande 
som når långt utanför Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser (Her-
mes 2009:113).  

Intervjuerna, som varade i mellan en och en halv till två timmar, ägde rum 
under tidig kväll i Uppsala och Stockholm: i det bibliotek som tillhör Cent-
rum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet, på ett par 
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caféer inne i centrala Stockholm där det fanns möjlighet att sitta mer ostört, 
samt i lokaler som tillhör ett studieförbund (se vidare kapitel 7).   

Inspirerad av Hoover och Hermes erfarenhet från den receptionsstudie om 
kvinnotidningar som hon publicerade 1995, sökte jag som sagt det fria flödet 
av informanternas intryck och erfarenheter av Amelia, Tara och M-magasin, 
Jag inriktade mig på hur och varför kvinnor läser sin kvinnotidning. Att 
undersöka själva texten var min uppgift; en studie Hermes inte tycker är 
självklar (Hoover 2010:23; Hermes 1995:146).  

I föreliggande fall ansåg jag däremot att en innehållsanalys var nödvändig 
för att jag verkligen skulle förstå vad informanterna talade om och relaterade 
till. Jag menar att en kombination av ett mediecentrerat och ett användarcen-
trerat perspektiv är att föredra för en djupare analys och förståelse. Däremot 
valde jag bort möjligheten att på förhand skicka ut ett antal utvalda artiklar 
ur respektive tidning till informanterna. Jag ville inte att samtalet skulle 
”fastna” i enbart dessa artiklar, och därmed kanske förlora de spontana 
kommentarer och tankar som skapas i ett mer öppet samtal tillsammans med 
andra informanter eller i en enskild intervju.  

Att förbereda sig genom att läsa ett antal artiklar kan kännas stimulerande 
för några, men betungande för andra. Tidsåtgången fick inte heller bli ett 
hinder för någon att medverka. Jag valde i stället att ta med mig ett antal 
tidningar till varje intervju som informanterna kunde bläddra i för att stimu-
lera till samtal. 

I analysen har informanternas svar på de tematiska frågorna ordnats efter 
återkommande mönster av likheter och skillnader mellan informanternas 
utsagor och föreställningar inför analysen av receptionsstudien och jämförel-
sen med innehållsanalysen.  

Avhandlingens kapitel, metod och material har vidare diskuteras på det 
högre seminariet i religionssociologi, samt tillsammans med huvudhandle-
dare och biträdande handledare. Vid dessa tillfällen har materialet avidentifi-
erats.  

5.4. Metodverktyg från kritisk diskursanalys 

5.4.1. Makt  
Som tidigare framgått koncentreras innehållsanalysen och receptionsstudien 
kring må bra-diskursernas konstruktion av sociala identiteter, relationer och 
kunskap (se kapitel 3). Genom tidningarnas förhållningssätt gentemot re-
spektive målgrupp, och informanternas inställning till Amelia, Tara respek-
tive M-magasin, tydliggörs också olika maktstrukturer.   

Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser, liksom informanternas 
utsagor, är en språklig och aktiv handling (Fairclough 2009:73; se teorika-
pitlet). En kommunikativ händelse som en diskurs alltså utgör, speglar ofta 
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ett transparant eller icke transparant maktförhållande (Wodak och Meyer 
2012:8f; Fairclough 1995:67, 54). 

Ser vi till medierna, i det här fallet Amelia, Tara och M-magasin, är det 
tidningarna som sätter agendan. Det är Amelia, Tara och M-magasin som tar 
sig rätten och makten att positionera sig själva och läsarna, men också de 
intervjupersoner och experter som medverkar i tidningarna. Det är Amelia, 
Tara och M-magasin som konstruerar och definierar må bra-diskursernas 
representationer – och därmed även implicit och/eller explicit representat-
ionernas motsats. Det betyder att jag betraktar må bra-diskursernas alla rös-
ter: medverkande skribenter, experter och intervjupersoner som en enda röst 
i betydelsen tidningens röst. Och som tidigare framkommit utgår jag ifrån att 
medierna är en maktstrukturer i växelverkan med samhällets dominerande 
idéer och värderingar.  

Makt kan vidare beskrivas som diskursiv och relationell (Ahrne 
2009:13f). Diskursiv makt kan handla om mediernas försök att överföra de 
normer och värderingar som medierna tillskriver sig själva och sin tänkta 
målgrupp. Detta kan ske med hjälp av ett personligt och kollektivt tilltal, ett 
generellt ”vi” och ett individuellt ”du” som ett uttryck för en medialiserad 
offentlig intimitet (Hirdman, Kleberg och Widestedt 2005:112).  

Jag ser detta som ett försök att skapa en exklusiv atmosfär, eller som ett 
utslag av relationell makt där Amelia, Tara och M-magasin tillskriver läsa-
ren ett behov av exempelvis stressreducering, inklusive metoder för stress-
lindring i syfte att utveckla ett återkommande behov hos läsaren efter mer 
kunskap i ämnet (Ahrne 2009:13f).  

Relationell och diskursiv makt förstärker ofta varandra (Ahrne 2009:13f). 
Jag utgår därför ifrån att diskursiv och relationell makt kan komma till ut-
tryck genom den process genusteoretikerna Charlotte Kroløkke och Ann 
Scott Sørensen kallar för dubbelpositionering (Kroløkke och Sørensen 
2006:58). Det vill säga den process där tidningarna implicit och explicit po-
sitionerar sig själva i förhållande till läsarna beträffande genus, identitet och 
social position, angående kunskap, handlingsfrihet och handlingsförmåga.  

Genom generaliserande, inkluderande och exkluderande målgruppsbe-
skrivningar och målgruppsdefinitioner kan en tidning sträva efter att bygga 
upp en föreställd gemenskap till sin lika föreställda målgrupp (Anderson 
2005:45; Gill 2008:182f). Medieaktörer och andra företag kan till exempel 
använda sig av ett så kallat affinity index för att med hjälp av olika paramet-
rar mäta mediekonsumentens identifikation, nöjdhet och lojalitet gentemot 
tidningen (Sifomedia hemsida 2007-12-11; The Association of Magazine 
Media, hemsida 2014-01-27).   

Fairclough använder begreppet syntetisk personalisering om medias för-
söka att tro sig veta något om läsarens ”livsvärld”; ett uttryck Fairclough 
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lånat av Habermas32. Genom att anspela på läsarens känslor och erfarenheter 
skulle Amelia, Tara och M-magasin alltså skapa en idé om att tidningar och 
läsare har en ömsesidig relation där tidningarna känner sina läsarens person-
liga omständigheter (jfr Fairclough 2009:98).  

Diskurser kan verka konventionellt reproducerande men också kreativt 
nyskapande och omskapande till förändring beroende på vem som sätter 
agendan, vem som bestämmer eller flyttar gränser (Fairclough 1995:60). 
Som framgår av kapitel 3 utgår jag från ett dualistiskt och ömsesidigt bero-
endeförhållande mellan struktur och agens – mellan tidningar och recept-
ionsstudiens informanter – där den faktiska läsaren kan påverkas och styras 
av tidningarnas föreställningar om religion och andlighet, hälsa och välbe-
finnande, men inte självklart, och inte på något förutbestämt sätt (Giddens 
2014:14f). Jag menar att receptionsstudiens informanter tar sig rätten och 
makten att förhandla om omförhandla de föreställningar som tidningarnas 
må bra-diskurser presenterar.  

5.4.2. Tidningarnas tilltal 
Tidningarnas tilltal till läsarna uttrycker Amelia, Tara och M-magasins idé 
om respektive målgrupp, liksom förhållandet till den föreställda läsaren. Det 
är denna dubbelpositionering från tidningarnas sida som med hjälp av språ-
ket skapar just tidningarnas egna och målgruppens sociala identiteter och 
relationer. Det Fairclough kallar diskursens interpersonella funktion 
(2009:137). 

Textproducentens tilltal till läsaren varierar med genretyp (Fairclough 
2009:75ff). Det betyder att kvinnotidningar talar till sina läsare på ett annat 
sätt än till exempel dagstidningar eller nyhetsprogram genom olika medier. 
Bland alla de textanalytiska verktyg Fairclough erbjuder för att analysera 
mediernas tilltal till läsaren valde jag endast ett fåtal med förhoppningen om 
att dessa skulle tydliggöra min poäng: det vill säga att visa på den diskursiva 
och relationella makt som kommer till uttryck genom det språk Amelia, Tara 
och M-magasin använder i samtalet med läsaren. Här stödjer jag mig på 
Wodak och Meyers uttalande om att det finns en viss frihet för den enskilda 
forskaren att anpassa metoden efter sina särskilda behov och metodologiska 
ansats (2012:3).  

Fairclough som är lingvist, skiljer mellan en analys av diskursens innehåll 
och intertextualitet, och en mer noggrann textanalys. Samtidigt går textana-

                               
32 I sin teori om olika aspekter av kommunikativt handlande, använder Jürgen Habermas 
enkelt uttryckt och utan några anspråk på att redogöra för denna komplexa teori, två nyckel-
begrepp: system och livsvärld (livsvärld från fenomenologin). Livsvärld betraktas som en 
tolkningsresurs, eller ett ”organiserat förråd av bakgrundsantaganden som reproduceras i form 
av kulturell tradition” (1996:128). Livsvärlden koloniseras, enligt Habermas, av systemvärl-
den, det vill säga byråkrati och marknadskrafter där även medierna spelar stor roll (1996:128, 
379f, 384f).  



 91

lysens redskap hand i hand med den aktivitet som diskursens innehåll be-
skriver – tillsammans med de subjektpositioner, relationer och den kunskap 
som konstituerar diskursen (2009:126ff). Fairclough använder här begreppet 
aktivitetstyper för att beskriva den händelse eller den verklighetsuppfattning 
som presenteras i diskursen, förutom vem eller vilka aktörer som uppträder 
eller kommer till tals (direkt eller indirekt). Det vill säga: de subjektposition-
er eller identiteter som Amelia, Tara och M-magasin implicit och explicit 
tillskriver sig själva, läsarna eller andra aktörer inom tidningarnas må bra-
diskurser (jfr Fairclough 1995:2, Winther Jørgensen och Phillips 2000:7, 
136).  

Härifrån lånade jag även begreppet etos för att fördjupa analysen av de 
subjektpositioner som framträder inom de aktiviteter som diskurserna be-
skriver. Etos berör hela människans identitet, hennes inre och yttre människa 
och de egenskaper hon tillskrivs (2009:166f). Etos är intertextuellt och inter-
diskursivt, vilket kan betyda att den ideala Amelia-, Tara respektive M-
magasin-kvinnan bara blir begriplig om den faktiska läsaren kan identifiera 
sig med henne.  

När det gäller språklig stil använde jag uttrycken tenor, modus och reto-
riskt modus. Tenor beskriver interaktionen mellan diskursens deltagare som 
exempelvis formell eller informell, officiell eller inofficiell, vardaglig, eller 
högtidlig (Fairclough 2009:127f; begreppet behålls i sin ursprungliga språk-
liga form). Modus/retoriskt modus beskriver vem som talar och hur. Är det 
ett jämställt eller icke jämställt förhållande mellan diskursens aktörer? Det 
vill säga: är positionerna symmetriska eller asymmetriska, samstämmiga 
eller motsägelsefulla i förhållande till varandra och den verklighet som tid-
ningarnas må bra-diskurserna beskriver? Receptionsstudien informanter kan 
sedan ge svar på hur verklighetens subjekt – den faktiska läsaren – kan tolka 
tidningarnas föreställda subjekt – den tänkta läsaren. Är tonen till exempel 
argumenterande, beskrivande, förklarande eller upplysande? 

Modalitet är besläktat med modus/retoriskt modus. Modalitet är ett sätt att 
uttrycka makt och hegemonier som kan komma till uttryck genom en ton 
eller röst som är auktoritativ, deklarativ, interogativ och/eller imperativ 
(Fairclough 2009:158). Tillkännager tidningarna sina ståndpunkter, normer 
och värderingar på ett auktoritativt sätt, eller lämnar tidningen explicit eller 
implicit en öppning för läsaren att själv ta ställning? Med deklarativ avses då 
en förklarande, förkunnade, eller tillkännagivande ton. Den interogativa 
rösten är en frågande röst som retoriskt undrar: vem, vilka, eller vad, för som 
jag antar, nyttan med exempelvis olika hälsopraktiker. Den imperativa rösten 
kräver uppmärksamhet. Den har en befallande klang, och framställer något 
som nödvändigt och oundvikligt (Fairclough 2009:76f, 1995:128).  

Jag kommer som tidigare framkommit att analysera Amelia, Tara och M-
magasins må bra-diskurser som en enda enhet. Det betyder inte att jag blun-
dar för möjligheten att tidningarnas respektive tilltal till läsaren kan skilja sig 
åt. Det är också möjligt att tilltalet inom den diskursordning som tidningar-
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nas må bra-diskurser utgör, kan variera. Det vill säga tidningarnas röst inom 
må bra-diskurserna olika genrer (jfr Fairclough 2009:68f, 1995:55f ), i form 
av chefredaktörens krönika, reportage, artiklar och vad jag kallar ”plock-
sidor”. Sistnämnda sidor är en notissida med kortare nyheter och upplys-
ningar kring hälsa och välbefinnande.  

5.5. Sammanfattning 
Föreliggande studie är en kvalitativ och instrumentell fallstudie där en in-
duktiv ansats växelverkar med en deduktiv teoristyrd och teoriprövande in-
riktning, där en generalisering inte är målet. Den sammantagna ansatsen blir 
därmed abduktiv (Stake 1994:236f, 242f). 

Avhandlingens empiriska material, innehållsanalysen av Amelia, Tara 
och M-magasins må bra-diskurser, samt receptionsstudiens intervjuer med 
läsare av nämnda tidningar, analyseras först var för sig för att sedan, som två 
delar av samma helhet, jämföras med varandra. Fallstudien är partikularist-
isk, deskriptiv och heuristisk varför jag betraktar den givna tidsramen som 
en enda enhet. Jag menar att det är en rimlig hållning eftersom det inte går 
att med säkerhet påvisa diskursivt återskapande och diskursiv förändring 
inom studiens tidsperiod, varken för tidningarna som helhet eller var för sig. 
För det syftet krävs en betydligt längre tidsperiod. 

Genom innehållsanalysen följer jag Amelia, Tara och M-magasins repre-
sentationer av religion och andlighet i förbindelse med kvinnors hälsa och 
välbefinnande under drygt ett decennium med fem nedslagsår från år 2000 
till det första kvartalet 2012. Det bör ge kunskap om huruvida kvinnotid-
ningar kan fungera som en resurs för läsarnas eget meningsskapande utifrån 
tidningarnas föreställningar om religion och andlighet i förbindelse med 
hälsa och välbefinnande, identitet och livsstil. 

Genom tematiska frågor och en semistrukturerad intervjuguide eftersträ-
vas en öppenhet inför hur receptionsstudiens informanter och tidningar kon-
struerar och framställer religion och andlighet, samtidigt som studien rör sig 
kring de konsekvenser som kan iakttas med hjälp av teorier om religiös av-
reglering, medialisering och individualisering av religion. Valet av kvalitativ 
metod och fallstudie som undersökningsmetod hänger för övrigt ihop med 
valet av kritisk diskursanalys som tolkande vetenskap (Fairclough 1995:77; 
Wodak och Meyer 2012:22). 

Min tolkning av det empiriska materialet är en reflekterande tolkning i 
flera metodologiska steg, med uppgift att visa på en trovärdig tolkning av 
tidningarnas och informanternas subjektiva uppfattningar om hur de upple-
ver och strukturerar sin sociala verklighet med fokus på religion, andlighet 
och välbefinnande för kvinnor 25-plus, 40-plus och 50-plus. Avhandlingens 
empiriska material, det vill säga summan av dessa tolkningar, är därför min 
skapelse och mitt ansvar (jfr Merriam 1988:32, 50). 
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Jag betraktar tidningar och informanter som handlande subjekt med vilja 
och förmåga att reflektera och handla i förhållande till varandra och det om-
givande samhällets överordnade strukturer (jfr Bryman 1997:2f, 169). Även 
Amelia, Tara och M-magasin är att betrakta som en struktur av ekonomisk, 
politisk och social betydelse, en struktur med institutionell och symbolisk 
makt. 

Intern validitet bör kunna säkras (Merriam 1988:31, 53; jfr Bryman 
1997:49f), liksom extern validitet eftersom andra undersökningar bör kunna 
bekräfta och/eller nyansera mina resultat (Bryman 1997:49f). Studiens relia-
bilitet hör ihop med studiens validitet, men när det gäller receptionsstudien 
bör vi räkna med att informanternas utsagor framställs i en given situation 
vid en given tidpunkt – utsagor som i en annan tid, på en annan plats och i 
ett annat sammanhang kan visa sig något annorlunda. Människor, situationer 
och beteenden är föränderliga (jfr Merriam 1988:180f; Wibeck 2010:143f).  

Innehållsanalysen koncentreras kring tidningarnas diskurser om stress och 
stressreducering för att tydliggöra diskursernas identitetsfunktion, relation-
ella funktion, kunskapsinnehåll och maktförhållanden (jfr Fairclough 
2009:64f). Mönster där maktens diskursiva och relationella funktion fram-
träder genom tidningarnas positionering av sig själva och läsarna analyseras, 
liksom de positioner som receptionsstudiens informanter tilldelar sig själva i 
förhållande till tidningarna.  

För att fördjupa analysen kring diskursens fyra funktioner används några 
av Faircloughs så kallade aktivitetstyper som identifierar den eller de aktivi-
teter, subjektpositioner och den språkliga stil som framträder inom en dis-
kurs (2009:66f; 1995:2, jfr Winther Jørgensen och Phillips 2000:7, 136). 
Begrepp som modalitet, modus/retoriskt modus skärper maktanalysen av 
tidningens röst som kan vara auktoritativ, deklarativ, interogativ och/eller 
imperativ (Fairclough 2009:158, 77, 97–98). 
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6. ”Uppgradera ditt liv! Från bra till bättre.”33 

I det här kapitlet riktas strålkastarljuset mot avhandlingens mediecentrerade 
perspektiv, eller resultatet av studiens innehållsanalys.  

Inom Amelia, Tara och M-magasins respektive må bra-diskurser är stress 
ett återkommande och dominerande tema: vem som drabbas av stress och 
varför. Därför inleds kapitlet med en presentation av denna kvinna, innan jag 
beskriver hur Amelia, Tara och M-magasin konstruerar och framställer relig-
ion och andlighet inom nämnda diskurser, samt hur tidningarnas föreställda 
läsare förväntas förstå och uppleva religion och andlighet – som enskilda 
individer och i relation till omgivningen.  

Jag redogör för tidningarnas idé om kvinnors behov av religion och and-
lighet, det jag kallar vardagsandlighetens praktiker, och om där finns några 
likheter eller skillnader beroende på målgruppens respektive ålder.  

Jag visar vidare hur tidningarna framställer sig själva som en resurs för 
läsarnas eget meningsskapande genom den kunskap som tidningarnas må 
bra-diskurser har att erbjuda.  

Jag betraktar, som tidigare framkommit, Amelia, Tara och M-magasin 
som en enda enhet och redovisar därför ett gemensamt och övergripande 
mönster. Vardagsandlighetens praktiker tycks vara desamma, liksom synen 
på religion och andlighet. Skillnaden mellan tidningarnas respektive må bra-
diskurser hör samman med den åldersgrupp tidningarnas vänder sig till. Det 
vill säga skillnader som har sin grund i den livssituation tidningarna tillskri-
ver kvinnor i 25-, 40- och 50-årsåldern.  

För en analys av den process jag uppfattar som tidningarnas identifikat-
ion, definition och omdefinition av läsaren, inklusive den positionering som 
receptionsstudiens informanter gör i relation till tidningarna, se kapitel 8. För 
en jämförande analys och diskussion kring innehållsanalysen och receptions-
studien, se kapitel 9. 

                               
33 Se Tara 11:2006:84–89. 
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6.1. Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser 
6.1.1. Stress  
Stress tycks enligt Amelia, Tara och M-magasin, vara ett allvarligt och stän-
digt närvarande hot emot kvinnors hälsa och välbefinnande. Det är stress i 
förhållande till prestationer och relationer i kvinnors arbets- och privatliv. 
Orsak och verkan beror på var i livscykeln läsaren befinner sig.34 Tillsam-
mans presenterar tidningarna en karta över de symtom på negativ stress som 
läsaren kan drabbas av. Därefter följer metoder och praktiker för ett funge-
rande vardagsliv med hälsa till kropp och själ.  

Stress framställs alltså som kvinnans ständiga följeslagare oavsett ålder, 
och jag börjar med att presentera vem som drabbas av stress och varför.  
Förutom krav relaterade till arbete, hem och familj, ställs krav på den egna 
kroppen, en särskild livsstil och god ekonomi. Det gäller dessutom att vara 
smart: 

Drömmen är att vara smal, rik, smart, framgångsrik, stilfull, ha ett spännande 
utåtriktat liv, ett toppbra sexliv och en sörgårdsidyll samtidigt. Inte undra på 
att man stannar hemma med sin hyperventilering i stället för att gå på pro-
testmöte på lördagen (A12:2000:20–22). 

Omgivningens anspråk och förväntningar blandas med de fordringar läsaren 
har på sig själv. Tanken på att vilja men inte orka protestera i citatet ovan, 
uppfattar jag som en interdiskursiv hänvisning till 1960- och 1970-talets 
politiska kvinnorörelse och den andra vågens feminism (se kapitel 2). 

I Amelia som vänder sig till kvinnor 25-plus, är det yrkesarbetande små-
barnsmammor som riskerar hälsa och välbefinnande på grund av stress. I 
tidningens första nummer efter millennieskiftet presenterar Amelia en kvin-
noundersökning: ”Så mår vi!” (A1:2000:8–12).35 Undersökningen, som om-
fattar kvinnor mellan 27-50 år, visar på strukturella och samverkande fak-
torer med negativ inverkan på kvinnors hälsa: ett högt arbetstempo och ned-
skärningar på arbetsmarknaden, samt kvinnors dubbelarbete på grund av en 
”traditionell könsrollsfördelning”. Huvudansvaret för hem och familj vilar 
enligt undersökningen fortfarande på kvinnan (A1:2000:8–12; A9:2000:3).  

Jämställdhet mellan man och kvinna, och att kvinnor ska kunna kombi-
nera en yrkeskarriär med hem och familj, är en självklarhet i Amelia, Tara 
och M-magasin. Men tidningarna visar att jämställdhet inte alltid fungerar i 
praktiken. Här är det Amelia som funderar över jämställdhetens pris 
(A12:2000:20–22), eller den fysiska och psykiska kostnaden för kvinnors 
dubbelarbete:  

                               
34 När jag talar om läsaren eller läsarna är det tidningarnas föreställning om sina läsare som 
avses. 
35 Undersökningen är gjord i samarbete med Eureka marknadsfakta. 
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Åttio procent av oss har barn. Åttiofem procent av oss jobbar. Vi är det mest 
jämställda landet i världen, säger jämställdhetsminister Winberg.36 Och visst, 
vi är gärna föregångare. Men förstaplatsen riskerar att bli en fälla. Aj, aj vad 
den håller på att smälla igen hårt. För även om vi jobbar som hela karlar, så 
förutsätts vi hinna med att vara hela kvinnor också/---Vårda Kroppen, Vårda 
Mannen, Vårda Hemmet, Vårda Maten./---/Rätt som det är så har man blivit 
femtio. Jobbar mest av alla men har tid med såväl tjejmiddagar som att raka 
benen, putsa hemmet och åka på healingkurser till Himalaya (A3:2003:24–
28).  

Amelia, liksom Tara och M-magasin återkommer över tid till kvinnors dub-
belarbete som den avgörande orsaken till kvinnors allt ökande sjukskriv-
ningstal (A1:2000:8–12; T1:2000:6–10, 124; M8:2006:13).  

En psykolog som uttalar sig i Amelia, anser att kvinnors dubbelarbete be-
ror på kvinnorna själva, åtminstone till viss del. En bidragande faktor är den 
enskilda kvinnans personlighet och förmåga att hantera negativ stress, vilket 
”hänger samman med förmågan att sätta gränser” (A11:2000:56–63). Kvin-
nors ”totala uppoffring” är en del av problemet. Det är ett beteende som har 
större inverkan på hennes totala livssituation än omständigheter inom famil-
jen, ålder, yrke och inkomst, påstår nämnda expert (A11:2000:56–63). Några 
år senare ställer Amelia frågan om kvinnors ”självuppoffring” är något in-
lärt, om det är ett tvång på grund av ålder eller bakgrund (A24:2003:43–55).  

Amelia, Tara och M-magasin menar vidare att det är högpresterande, ef-
fektiva kvinnor med stort kontrollbehov, som riskerar att drabbas av olika 
stressjukdomar som utbrändhet, trötthet, nedstämdhet och sviktande själv-
känsla (A16:2009:90–96; T2:2009:82–86; A11:2000:56–63; M9:2009:12–
13; M2:2012:88–93). För ”den tuffaste arbetsgivaren är du själv!” 
(A15:2006:68f).  

Amelia vänder sig till exempel till Sveriges alla ”prestationsprinsessor” 
(A7:2009:5).37 Det är en kategori som tidningens chefredaktör också identifi-
erar sig med. Hon förklarar att ”många av oss kvinnor” skulle må bättre av 
att ”prestera mindre” för att uppnå det perfekta livet:  

Denna tidning tillägnar vi alla prestationsprinsessor runt om i landet. Som 
gnor och kämpar för att få till sina perfekta liv. Vår mission: Att få er att 
tagga ner en smula! Det skulle många av oss kvinnor må bättre av, menar alla 
experter. Så känner du igen dig, sug i dig av vår Prestera mindre-guide 
(A7:2009:5). 

Att vara en ambitiös och högpresterande, stark och effektiv kvinna framstår 
här som problemskapande. Det är egenskaper som kvinnor, enligt Tara, kan 
få betala för i form av fysisk smärta, ”spända relationer” och ”bristande när-
                               
36 Margareta Winberg, jämställdhetsminister i den då socialdemokratiska regeringen. 
37 Uttrycket prestationsprinsessor kan möjligen vara en referens till boken Duktighetsfällan: 
en överlevnadsbok för prestationsprinsessor, av Joanna Rose och Aleksander Perski (Prisma, 
2008). 
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varo” (T2:2009:82–86). När kroppen säger ifrån måste dessa kvinnor sänka 
sina krav, ”byta tänkesätt och bryta vanor/---/Du måste sätta dig upp mot de 
ideal du blivit matad med sedan barnsben”. Det räcker med att vara ”tillräck-
ligt bra”, eller ”good enough” (T2:2009:82–86). I detta ingår att inte tänka 
på jobbet under semestern (T12:2009:5).  

Tara ger å andra sidan uttryck för en ambivalent hållning när tidningen 
framställer ett ”vi” som valt detta sätt att leva, ett ”vi” som inte är beredd att 
ge upp det (T9:2003:106–107). Jämfört med tidigare generationer, fortsätter 
tidningen, har kvinnor det bättre i dag och dessutom mer makt (T2:2006:5; 
A10:2003:30–35).  

För att komma tillrätta med en icke fungerande jämställdhet, är det alltså 
kvinnan själv som bör ändra sitt beteende; ett inlärt och förväntat beteende i 
privata och offentliga sammanhang. Kvinnan som i världens mest jämställda 
land fortfarande betraktas som den ”vårdande”, enligt Amelia. Kvinnan som 
för att bli en ”hel” kvinna, tvingas arbeta som en ”hel karl” för att vårda 
mannen, hemmet, maten, kroppen (A3:2003:24–28). Ett särskiljande mellan 
kvinna och man tycks, enligt Amelia, leva kvar i ett implicit allmänt med-
vetande, vilket påverkar jämställdhet i praktisk mening.  

Under Adamos sista år som chefredaktör för Amelia, engagerar hon sig i 
ämnet kvinnor och stress i tretton av tidningens tjugosex nummer under ru-
briker som: ”Är du drabbad av super-stress” (A2:2000:3), eller ”Vi har vant 
oss vid kräkljuden från badrummet” (A11:2000:3).  

Amelia-läsarna befinner sig i en livssituation där de helt enkelt inte har tid 
att ta hand om sin egen fysiska och psykiska hälsa. De lider i allt högre grad 
av vad tidningen definierar som stressrelaterade symptom som sömnbrist, 
yrsel, huvudvärk, samt värk i axlar och nacke (A1:2000:8–12).  

När Tara identifierar och definierar läsarens bekymmer handlar det om 
kronisk förkylning, vantrivsel, bristande sexuell lust, dålig sömn och dålig 
matlust. ”Du har blivit aggressiv och otålig, har en känsla av att sitta fast 
utan att kunna förändra din livssituation/---/själen uttrycker sitt missnöje som 
kroppsliga besvär” (T2:2003-62-68).  

Stress kan i värsta fall leda till hjärtinfarkt och utbrändhet (A1:2000:8–
12). Men det senare är en sjukdom, menar Tara, som ofta drabbar kvinnor 
först i medelåldern, eftersom kvinnor är stresståligare än män (T2:2003:68).  

Jag återvänder till Amelia år 2000 och tidningens historiska tillbakablick 
(A12:2000:20–22). Amelia ställer följande uppfordrande frågor till sig själv 
och läsaren:  

Vem har tid att vara feminist i dag? När skramlade du senast med kastrullerna 
mot makthavarna? Vart tog egentligen den stygga lilla kvinnokampen vägen? 
Är den stilla avsomnad, utspädd intill menlöshet, eller har vi slarvat bort den 
i stressen mellan dagiset och snabbköpet? Har det blivit töntigt att stå på bar-
rikaderna? (A12:2000:20–22). 
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Enligt samma artikel har kvinnokampen blivit en strid som den enskilda 
individen måste utkämpa på egen hand (A12:2000:20–22). Idén om ett soli-
dariskt systerskap som under den andra feministiska vågen tycks ha försvun-
nit. 

Nu är det individen det handlar om. Det är du som ska bilda dig en uppfatt-
ning i alla möjliga och omöjliga frågor utifrån just dina förutsättningar, det är 
du som ska ta ansvar för om du stressar sönder dig på jobbet och att just dina 
barn mår bra och utvecklas. Det är du som ska ta ställning till hur just du för-
håller dig till skönhetsideal och du som ska vara tuff och gå in till chefen och 
kräva högre lön. Det är du som ska föra dina egna samtal med din man om 
vem som gör mest hemma. Arbetsbelastningen har också ökat för kvinnor på 
jobbet, i takt med att arbetsmarknadens regelverk luckras upp, tryggheten 
minskar och man förväntas göra mer och mer och stanna kvar på jobbet helt 
långt efter klockan fem (A12:2000:20–22).  

Amelia beskriver här ett ensamt och utelämnat ”du” som representant för 
kollektivet kvinnor i ett samtida Sverige. Detta ”du” har bara sig själv att lita 
till i såväl privata som offentliga situationer. Det är en kvinna som utifrån 
just sina förutsättningar står inför en mängd frågor att ta ställning till. Indivi-
den förväntas ta ansvar för sitt eget liv och sina egna ställningstaganden. 
Taras chefredaktör konstaterar sex år senare att: ”Det är en utmaning för 
kvinnor att tillsammans kämpa för mer makt men samtidigt vara olika” 
(T2:2006:5).  

6.1.1.1. Ålder 
Det är framför allt Tara och M-magasin som diskuterar läsarens ålder inom 
sina må bra-diskurser: ålder ur ett existentiellt perspektiv, samt ålder i för-
hållande till det biologiska åldrandet. Förhoppningen i Amelia om att kvin-
nor med äldre eller utflugna barn, ska ha tid med såväl ”tjejmiddagar” som 
att ”raka benen” och ”åka på healingkurser till Himalaya” (A3:2003:24–28), 
tycks bara vara en from förhoppning. Kvinnors stress minskar inte med åren, 
och Amelia Adamo, nu i rollen som chefredaktör för M-magasin, menar att 
invanda beteende- och könsrollsmönster är svåra att förändra. Själv förklarar 
Adamo, att hon är en ”Kan-Inte-Säga-Nej-kvinna”:  

[Jag] ställer upp som en liten soldat, som så många kvinnor gör, men inte nu 
längre, jag håller på med en gigantisk självbekräftelse. Visserligen är jag i 
no-bullshit-åldern, vilket innebär att vi inte längre vill låtsas att vi vill leva är-
ligt, men det är lite svårt att ändra ett beteende som bitit sig fast 
(M8:2006:13). 

Förutom att vara i ”no-bullshit-åldern”, beskriver M-magasin kvinnor över 
50 som ”prime time women”. Det vill säga en ”livskraftig attraktiv kvinna 
för både arbetsmarknad och hemmamarknad” (M8:2006:13, M8:2009:5; 
M11:2009:9).  
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Vi vill fortfarande uppleva saker nu, helst allt på en gång, genast. Hotet är 
inte längre atombomben utan den triviala vardagsdöden. Döden är lika orätt-
vis som livet. Döden tar vi som en personlig förolämpning/---/Vi är i princip 
lika unga, bara mer erfarna. Mappien tar sparpengarna själv och åker till 
Toscana eller Kina med sina vänner (M1:2006:24–27).  

Mogna Attraktiva Pionjärpersoner, mappies, är fortfarande att räkna med 
både som individ och grupp. Det är klart att mappies åldras, men det är bara 
utanpå. 50-plussarna är fortfarande en generation som vill vara med och 
bestämma (M4:2006:79–83; se vidare presentationen av M-magasin). Det 
finns bara en sak som kan stoppa dem, och det är livets ändlighet.  

Som en strategi för att ta vara på livet och tiden, uppmuntrar M-magasin 
sina läsare att bli till ”grävande journalister” i sina egna liv (M5:2006:11, 22-
25). ”Kan Jane Fonda, så kan du!”, uppmanar Adamo med referens till Fon-
das självbiografi som just kommit ut på svenska (M5:2006:22–25).38 Syftet 
här är att förstå det egna jagets behov och förmåga (M1:2006:93–104; 
M1:2012:9).  

M-magasin poängterar läsarens möjligheter att forma sitt liv genom egna 
val (M1:2006:13, 93–104; M2:2012:97–99). Eftersom barnen flyttat hemi-
från har hon mer tid att fundera över nästa steg i livet (M4:2006:7). En psy-
kolog tillika psykoterapeut förklarar att livet är en ständig nyorientering, 
vilket även gäller kvinnor i den ålder som Tara-läsarna befinner sig 
(T1:2003:5-7).  

Tara diskuterar ”M-ordet”, det vill säga ordet och tillståndet ”medelål-
ders”, med utgångspunkt från en undersökning tidningen själv har gjort 
bland kvinnor i åldern 40-49 år (T1:2003:5-7). Undersökningen visar bland 
annat att sex av tio kvinnor har känt av en 40-årskris, 95 procent anser sig 
vara lyckliga (åtminstone för det mesta), medan 75 procent tycker att de har 
en bra självkänsla (T1:2003:5-7).  

Tara och M-magasin förklarar att läsaren kan se ålderdomen an med till-
försikt. Hon bör tänka positivt om sin ålder och den erfarenhet hon skaffat 
sig genom åren. Behöver läsaren tröst beträffande tidens gång finns den att 
få i den så kallade Sinnesrobönen. Äldre svenskar mår dessutom bättre i dag 
än för femtio år sedan (T1:2006:77–82; T1:2003:56–75; T11:2009:5,29; 
T3:2012:98–102; T1:2012:101–102; M5:2006:71–75; M8:2009:5).  

Samtidigt som M-magasin och Tara vill motverka fördomar mot ålder och 
åldrande (T2:2006:5; M7:2006:40–43), publicerar Tara sin stora föryng-
ringsguide där tidningen påstår att läsaren kan sänka sin biologiska ålder 
med 25 år (T5:2003:1, 67). Här framträder en tydlig ambivalens, eftersom 
Tara samma år och några nummer tidigare ifrågasätter varför just kvinnor, 
till skillnad från män, ska behöva föryngra sig hela tiden. ”Vad är det för fel 
på att vara tant/---/Det behövs mer mogen kvinnlighet” (T1:2003:57). Ame-
lias chefredaktör oroas exempelvis över att skönhetsingreppen kryper allt 
                               
38 Fonda, Jane. 2006. Mitt liv så här långt. Stockholm: Brombergs.  
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längre ner i åldrarna. De är ju inte gratis. Och hon konstaterar att om dyra 
injektioner riskerar att urholka hushållskassan, ”så tycker jag att kvinnor är 
riktiga loosers” (A12:2009:3).  

Enligt M-magasin har äldre kvinnor till skillnad från yngre mer tid att bry 
sig om sig själva och att skaffa sig relevant kunskap om hälsa och välbefin-
nande. Det är aldrig för sent att börja bry sig om sin hälsa och att lära känna 
sin kropp. Men det gäller att sålla bland all information. De hälsofrämjande 
åtgärder läsaren vidtar kan till och med öka hennes livslängd (M1:2012:86–
98): 

Det är nu du har tid att ta hand om dig själv, och det finns gott om bevis för 
att även en senare start kan ha positivt resultat. Sök kunskap. Man behöver 
inte skaffa sig en sjukvårdsutbildning eller följa upp varenda ny larmrapport 
men en god medicinsk allmänbildning och bekantskap med sin egen 
kropp är A och O, liksom att lära sig skilja mellan användbar och oseriös in-
formation (fet stil i original). 

För att kunskap ska ha någon effekt, måste den alltså omsättas i praktisk 
handling. Kvinnor måste bli medvetna om vilka hälsorisker de utsätter sig 
för genom sina livsstilsval (M1:2012:86–98), och vilka praktiker som kan 
vara till nytta för dem.  

Ytterligare en intervjuundersökning ”om kroppen, självbilden, sexlivet 
och männen”, från Tara i samarbete med Temo, visar generellt sett att kvin-
nor mellan 40-60 år tycker om sin kropp, att de har ett bra kärleksliv och 
värderar sin hälsa. Att vara frisk är vad kvinnor över 40 värdesätter mest av 
allt (T1:2000:6). Kvinnor 40-45 år anser däremot, enligt undersökningen, att 
det viktigaste i livet är att vara en bra mamma (T1:2000:6).  

Efter Amelia, Tara och M-magasins presentation av fenomenet stress, 
dess orsaker och verkan, vilka kvinnor som drabbas av stress och varför – 
presenterar tidningarna en handlingsplan för stresshantering. Efter att ha 
identifierat och definierat läsaren och hennes situation, innebär denna hand-
lingsplan en omdefinieringsprocess av nyss nämnda kvinnor där praktiker 
med religiösa och andliga dimensioner kan ingå. Jag återkommer till denna 
process i senare kapitel. Men först: tidningarnas förståelse av religion och 
andlighet, och hur kvinnor bör uppleva och förstå dessa kategorier i förbin-
delse med hälsa och välbefinnande – som individer och i förhållande till 
omgivningen.  

6.1.2. Kvinnors behov av andlighet och religion 
”Typiskt är att kvinnor 50+ ofta blir mer andliga”, förklarar M-magasin. 
Men det är ingen andlighet som handlar om att gå i kyrkan, utan en idé om 
att ”allt vardagsliv är meningsfullt och andligt” för medelålders kvinnor 
(M2:2006:32–35).   
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Att gå i kyrkan som ett tecken på andlighet förefaller som ett alltför snävt 
mått, eftersom andlighet innefattar kvinnors hela vardag och allt kvinnor gör 
(M2:2006:32–35). I krissituationer kan däremot en ”tillåtande kyrka” och en 
kärleksfull Gud fylla en funktion. Kyrkorummet i sig kan skänka stillhet och 
tröst. Kyrkans anställda representanter kan erbjuda gratis och professionell 
själavård, och kyrkans förrättningsverksamhet och diakonala arbete kan ses 
som en tillgång (M2:2012:103):  

 
Det sägs att religion är den fattiges tröst. Inte trodde vi väl att det skulle gälla 
2000-talet när välfärdssamhället hade invaggat oss i trygghet/---/Det känns 
nästan som på Jesu tid. När Försäkringskassan stänger dörren, öppnar kyrkan 
den – öppnar famnen och örat. Utan att det kostar, utom kyrkskatten som allt 
fler väljer bort/---/tron på gud blir starkare när man misströstar, när man har 
sorg, för vilken är egentligen proffs på födelse, kärlek och död? Är det inte de 
som döper, viger och begraver? Ingen känsla verkar vara för svår eller för 
svart för en erfaren präst. Om gråten inte tar slut, är det skönt att veta att den 
tillåtande kyrkan finns. Även om man inte vill prata med en präst eller diakon 
så finns det en tröst i att bara vara i en kyrka, tända ett ljus, be en bön, höra 
en predikan. Den bestraffande kyrkan däremot, har inget på 2000-talet att 
göra. Gud är kärlek ju! (M2:2012:103). 

Religion förknippas i citatet med institutionell religion och explicit Svenska 
kyrkan. M-magasin förväntar sig att läsaren är bekant med den kristna trons 
centralgestalter, kyrkliga ämbeten och ritualer. Religion och kyrka kan vara 
en tillgång när det inte finns någon annan tröst att få, en tröst som dessutom 
är kostnadsfri.39 Tanken på en sträng och kontrollerande kyrka hör däremot 
inte hemma i vårt århundrade, menar M-magasin (M2:2012:103; T4:2003: 
114).  

Religion i institutionell mening, tycks i jämförelse med andlighet i en 
icke-institutionell förståelse, vara det näst bästa alternativet även om institut-
ionell religion, precis som andlighet, kan bidra till individuellt välbefinnande 
och samhällets välfärd. Det är en uppfattning som även Tara ger uttryck för. 
Under rubriken ”Uppgradera ditt liv! Från bra till bättre”, uppmanar Tara 
sina läsare att ”skaffa sig en religion eller livsåskådning”. Det har inte så stor 
inverkan på livskvaliteten, enligt den forskning Tara hänvisar till. Men man 
fann ett svagt samband mellan lyckokänslor, livsmening, och att se sig som 
en del av ett större sammanhang (T11:2006:84–89).  

Enligt Tara hör begrepp som religion och livsåskådning ihop med en posi-
tiv känsla av livsmening och existentiell delaktighet i ett sammanhang som 
övergår den enskilda individen. Å andra sidan är effekten inte särskilt stor. 
Bättre då med en andlighet i betydelsen:  

                               
39 I citatet finns en referens till det så kallade ”Påskuppropet” 2011, då bland annat Svenska 
kyrkan engagerade sig i landsomfattande protester mot nya regler i sjukvårdssystemet som 
gjorde att många människor utförsäkrades (Sveriges Radio, Tidningskrönikan 2011-04-23).  
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Något som är större, en gud, en tro, respekt för livet. En stillhet, ett hemma-
gjort sätt att be, fem minuter i en öppen kyrka, ett tänt ljus, Andrea Bocelli 
och en solnedgång eller tankar som lyfter bort det vanliga, världsliga 
(T4:2003:24–28).  

Tara och M-magasin rör sig inom och mellan en teistisk och en icke-teistisk 
diskurs. En teistisk diskurs där tidningarna erbjuder en andlig och religiös 
repertoar för privat och offentligt bruk med möjlighet till gudskontakt genom 
gudstjänst och bön – egenhändigt och personligt skapade böner, eller genom 
att be den så kallade Sinnesrobönen (T1:2006:77–82). För gudskontakt fun-
gerar kyrkan, liksom pilgrimsvandringar som rum och plats (T11:2009:104–
105). Inför det nya året 2009 jämför exempelvis Taras chefredaktör yoga 
med ”kyrkans billiga nöjen” som hon tror kommer att attrahera allt fler 
(T1:2009:7).  

Till en icke-teistisk, men fortfarande transcendent diskurs, hör exempelvis 
natur- och musikupplevelser, vacker musik och tända ljus. Respekt för livet, 
tro och böner behöver inte rikta sig till något gudomligt. Jag återkommer till 
begreppen teistisk och icke-teistisk diskurs i avhandlingens jämförande ana-
lys och diskussion kring innehållsanalysen och receptionsstudien.   

Amelia delar Tara och M-magasins uppfattning om religion och andlig-
het. De båda kategorierna definieras i förhållande till varandra och som 
varandras motsatser – med det gemensamt att de båda två kan bidra till tran-
scendenta, eller översinnliga upplevelser.  

”Det andliga livet måste inte nödvändigtvis handla om religiös tro”, upp-
lyser Amelia (A12:2000:187–189). Andlighet tycks åtminstone ha en viss 
betydelse i de flesta människors liv, resonerar tidningen, även om många 
förnekar det. Och om nu läsaren tillhör den sistnämnda kategorin, kan hon 
”ersätta detta område med något som passar dig bättre”. Amelia frågar däref-
ter hur läsarens andliga liv ser ut, om hon har skuldkänslor för att och hon 
”inte ägnar detta område tillräckligt mycket tid?” (A12:2000:187–189).  

För att läsaren ska kunna svara på nyss nämnda frågor lanserar tidningen 
det så kallade ”livshjulet” (A12:2000:187–189). Det är ett instrument där 
läsaren kan värdera och poängsätta sitt andliga liv förutom hälsa, ekonomi 
och personliga utveckling, sitt familje- och umgängesliv. Syftet är att med 
hjälp av tankekraft eller affirmationer uppnå mental balans och därigenom 
omvandla hela sitt liv till det bättre (A12:2000:187–189).  

Att skaffa sig en tro genom att lyssna till sitt inre kan skänka lycka. Men 
lycka och sinnesfrid kan läsaren även få genom att engagera sig i någonting 
utanför sig själv, som att hjälpa andra (A6:2000:50–58). ”Du är värd att vara 
lycklig”, förklarar Amelia och citerar både Buddha och Bibeln (A6:2000:50–
58).40  

                               
40 ”Det finns ingen väg till lyckan. Det är vägen som är lyckan”, citerar Amelia, för att efter 
Buddha referera till Bibeln och Ordspråksboken 17:22 där ett: ”Glatt mod befordrar hälsan”. I 
Bibelöversättningen från år 2000 lyder citatet: ”Glatt hjärta ger god hälsa”. I översättningen 
från 1917, heter det: ”Ett glatt hjärta är en god läkedom”. 
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Amelia presenterar andlighet som någonting viktigt, men ändå utbytbart 
mot allt som läsaren finner meningsfullt. Andlighet är någonting som kan 
skapa dåligt samvete om det inte prioriteras, eftersom andlighet tycks på-
verka hela livet.  

Amelia menar vidare att: ”bristen på andlighet höjer vår prestationsång-
est”. Förr kunde människor vila i tilliten till en ”högre makt”, det kan de inte 
längre och människan är därför hänvisad till sig själv (A14:2000:48). En 
känd skådespelerska talar i sammanhanget om utbrändhet och vikten av att 
”hitta andrum”. Det är en ”fråga om liv och död”: 

Vi borde fira sabbat. Det gör judarna, buddhister och hinduer mediterar, i 
kristna kloster ber man och i det svenska bondesamhället kurade man skym-
ning – satt tillsammans, gjorde inget – möjligen tänkte man på Gud 
(A14:2000:48).  

”Gud gjorde rätt som vilade på den sjunde dagen”, fyller tidningen i några 
nummer senare, och poängterar återigen att en vilodag finns i nästan alla 
religioner (A18:2000:46–47; jfr T6:2003:23).  

Amelia, Tara och M-magasin framställer således kvinnor som andliga och 
i behov av andlighet, och vi ser hur institutionell religion, explicit kristen-
dom, judendom, buddhism och hinduism kan utgöra en referenspunkt i talet 
om kvinnors behov av andlighet: en icke-institutionell andlighet. Det tycks 
som om Amelia förväntar sig att läsarna är bekanta med detta religiösa och 
kulturella arv.  

Amelia, Tara och M-magasin uppmuntrar sina läsare att reflektera över 
sina livsval och vad de uppfattar som livets mål och mening (A15:2006:67–
73; T8:2009:116–119): ”Lever du livet fullt ut? Har du inflytande över ditt 
liv? Trivs du med dig själv? Har du nära och goda relationer?” Varför inte 
skriva en ”möjlighetsbok”? ”Vem vill du vara?” (T15:2006:104–110. 
T8:2006:90–92, T6:2003:23).  

Det är läsaren själv som måste ta reda på vad som är meningsfullt just för 
henne (T11:2006:84–89). Behovet av mening i livet är till syvende och sist 
ett grundläggande behov hos alla människor, anser Tara med referens till den 
så kallade Frälsarkransen, biskop emeritus Martin Lönnebos ”moderna rad-
band” som människor kan meditera kring utan att vara kristen eller religiös 
(T1:2006:21). 

I nästa avsnitt tittar vi närmare på de praktiker som i Amelia, Tara och M-
magasins må bra-diskurser kan kopplas samman med andlighet och religion 
för fysiskt och psykiskt välbefinnande.  

6.1.3. Vardagsandlighetens praktiker 

Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser identifierar och definierar 
läsaren och hennes behov av stresshantering, för att sedan ge förslag på prak-
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tiker för välbefinnande som innebär en omdefiniering av – och genom – 
läsaren med hjälp av tidningarnas föreställningar, råd och tips. Amelia, Tara 
och M-magasin tilldelar läsaren både vilja och förmåga att förändra och ta 
kontroll över en stressig livssituation med stressrelaterade symtom. Det in-
nebär att läsaren måste börja med att prioritera sig själv, och ”svara rätt” på 
följande fråga:  

 
Gissa vem som är den viktigaste personen i ditt liv? Din man, dina barn, 
bästa väninnan, hunden? Nej, det rätta svaret är ’Jag själv’! Och nej, det är 
inte en egoistisk tanke, utan bara sunt (A15:2006:67–73).  

Att en kvinna bör betrakta sig själv som en viktig person med rätt att be-
stämma över sin tid, sitt liv och sin kropp, tycks vara en grundläggande idé i 
tidningarnas konstruktion av Amelia-, Tara- och M-kvinnan. Bland de prak-
tiker för hälsa och välbefinnande som Amelia, Tara och M-magasin sedan 
presenterar dominerar yoga och meditation.41 Till övriga och återkommande 
praktiker hör bland annat akupressur och rosenterapi, ayurveda, akupunktur 
och reiki, kinesisk filosofi som qi gong och tai chi, samt kreativ visualisering 
och tankekraft.  

6.1.3.1. Yoga och meditation 
När Amelia, Tara och M-magasin presenterar yoga under studiens tre första 
nedslagsår (2000, 2003 och 2006), tycks tidningarna utgå ifrån att läsarna 
har en rad förutfattade meningar om yoga. Yoga är till exempel inte ”rena 
akrobatiken” (M8:2006:107–115). ”Stå på huvudet ska du inte göra som 
nybörjare!” (T1:2003:19–24).  

Tidningarna tycks upptagna med att förklara vad yoga är, eller inte är; 
inte minst i förhållande till religion och andlighet:  

                               
41 Österländska body-mind-tekniker som yoga, meditation och mindfulness dominerar, fram-
för allt yoga. Dessa tekniker förekommer jämt fördelat i 89 av studiens 231 nummer av Ame-
lia, Tara och M-magasins må bra-diskurser. Därefter kommer, sammantaget i alla tre tidning-
ar: Österländska helandemetoder som ayurveda, akupunktur och reiki 22/231; Komplemen-
tära västerländska helandemetoder som kristallhealing och homeopati 21/231; Holistiska 
massagetekniker som zonterapi, akupressur och rosenterapi 17/231. Kinesiska metoden qi 
gong 26/231; Västerländsk psykoterapi som kognitiv beteendeterapi och gestaltterapi 11/231; 
Holistisk psykoterapi 10/231; Astrologi och divinationstekniker 4/231 här tarot och kreativ 
visualisering. Amelia publicerar astrologi i varje nummer av tidningen som en egen avdel-
ning. Den ingår inte i vad jag här räknar som tidningens må bra-diskurser. Avstör-
ning/harmonisering av omgivningen här feng shui 3/231; Medier, shamaner och andliga väsen 
här representerat av änglar 1/231. Beträffande praktiker relaterande till institutionell religion, 
förutom buddhism och hinduism, implicit eller explicit till kristendom eller judendom, se 
redogörelsen i detta kapitel. Det handlar då om bön och sabbat, kyrkorummet som plats för 
stillhet, pilgrimsvandring. Någon hänvisning till praktiker från islam förekommer inte. Ett 
begrepp som andlighet refererar främst till österländska praktiker. Från 1997 till 2009 
(A10:2009:142), förestod prästen i Svenska kyrkan Annika Borg, frågespalten ”Någon att tala 
med” kring relationer och existentiella frågor. Jag betraktar den som en genre och studie i sin 
egen rätt.      
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Yoga är inte en religion, det är en fysisk och mental träningsteknik. Syftet är 
att skaffa balans mellan kropp och själ genom fysisk träning, andningskon-
troll, olika koncentrationstekniker och meditation (T8:2003:108–112).  

Men allt eftersom tiden går verkar tidningarna förutsätta att läsarna känner 
till metoden, vilket även gäller meditation. En livsstilsundersökning publice-
rad i Tara i början av år 2000, gör gällande att 48 000 av Sveriges då 1,2 
miljoner kvinnor i åldern 40-60 år, har provat yoga och meditation åt-
minstone någon gång (T1:2000:1).42  

I nyss nämnda nummer av M-magasin förklarar tidningen under rubriken 
”Villa, vovve, Volvo och yoga”, att det har blivit trendigt att utöva yoga. 
Yogan har blivit ”folklig”. Yogan har blivit en ”kvinnorörelse” 
(M9:2009:12–13): 

Solhälsningen? Krigaren? Plogen? Är det välbekanta namn? Ja, i så fall är du 
en av alla trendkänsliga yogautövare i världen numera. Yogan har blivit en 
kvinnorörelse likt 1980-talets Fonda-workout och Lanefelts knipgympa. Nu 
har mappiesarna tröttnat på att belasta bäckenbotten och vill i stället säker-
ställa smidigheten inför ålderdomen./---/Yogan är flertusenårig och härstam-
mar från Indien. Vi kan tacka Beatles att yogan kom till väst. 1968 reste 
John, Paul, Georg och Ringo till den lilla staden Rishikesh i norra Indien för 
att yoga och meditera. Världspressen dokumenterade. Den första yogastudion 
öppnade i Småland 1972/---/som finns kvar än. Så småningom anammades 
yogan av new age-rörelsen och omhuldad av rökelse och annat flum. Tills 
den en dag blommade ut som en folkrörelse för Svensson/---/samtidigt som 
utbrändheten bredde ut sig. Yogan blev den perfekta träningsformen för den 
stela, stressade 2000-tals människan. Vad blir nästa träningstrend? Kast med 
liten boll? 

Citatet rymmer en rad referenser till olika personer och företeelser som tid-
ningens föreställda målgrupp kvinnor över 50 år, så kallade mappiesar, för-
väntas känna till: olika yogapositioner, skådespelerskan Jane Fondas trä-
ningsvideor, hälsorådgivaren Susanne Lanefelts Gymping, ett program som 
visades i TV några år under mitten av 1980-talet, samt popgruppen The Be-
atles koppling till transcendental meditation. M-magasin definierar new age 
som ”flum”, och gör en koppling mellan yoga och utbrändhet – den diagnos 
som tidningen själv, liksom Amelia och Tara, lyfter fram som ett av de all-
varligaste tillstånden läsaren kan drabbas av (T2:2003:68; T2:2009:82–86; 
A11:2000:56–63; A16:2009:90–96; M9:2009:12–13; M2:2012:88–93). 

Amelia, Tara och M-magasin förordar således yoga och meditation som 
lämpliga praktiker för läsarens stresshantering. Tidningarna bidrar därmed 

                               
42 Enligt Riksidrottsförbundet hamnar ”yoga/meditation/qi gong o.d.” på sjunde plats bland 
”de tio populäraste motions- och idrottsaktiviteterna i Sverige 2013. Första platsen intas av 
”promenader,/stavgång/power walk”. Enligt siffror från 2011 utövar två procent av svenska 
män yoga minst en gång i månaden. Motsvarande siffra för kvinnor är 7 procent (Riksidrotts-
förbundets hemsida 2015-10-23).  
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till den ”kvinnorörelse” (M9:2009:12–113), och de ”spaltmil om olika medi-
tations- och yogaformer” för kvinnors välbefinnande som också skapas av 
andra medier (A14:2000:48–58). 

En närmare undersökning av tidningarnas konstruktion av nämnda prakti-
ker, visar att yoga och meditation framställs som en form av universalmedel 
mot en lång rad stressrelaterade symtom hos kvinnor i alla åldrar. 

Yoga framställs som en vardagspraktik (M1:2012:86–98; A25:2006:3, 
67-74), som enligt tidningarna ska motverka till exempel depression, spän-
ningar och sömnlöshet (M8:2006:105–115; T1:2003:19–24). Yoga är hälso-
samt för den som lider av astma, ryggproblem, migrän och reumatism. Yoga 
förbättrar blodcirkulation och immunförsvar (M4:2006:94–95), och motver-
kar risken för stroke, Alzheimers och åldersdemens (M8:2006:107–115). 
Yoga ger bättre matsmältning, mer energi, och gör utövaren flexibel, rörlig 
och stark (M1:2009:83–95; T1:2003:19–24; T12:2003:18). Yoga motverkar 
hjärtinfarkt och bukfetma (M2:2012:102; M1:2012:86–98). Med ”yogisk 
andning” kan läsaren bli både ”smal, lugn och framgångsrik” (A25:2006:3, 
67-74). Yoga kan lindra klimakteriebesvär (T7:2003:59–63, T4:2009:122–
127; M9:2009:9, 81).   

Tara och M-magasin framhåller den nytta som yoga kan göra för en me-
delålders kvinnokropp. ”Veckoyoga är ”din bästa pensionsförsäkring om du 
vill ha en stark kropp länge” (M1:2009:83–95). M-magasin rekommenderar 
vad tidningen kallar mappies-yoga; yoga som är anpassad för den ”äldre 
kroppen”, (M4:2006:94–95; M8:2006:13, 107-115; M5:2006:71–75; 
M4:2006:94–95; M1:2009:83–95). Och eftersom stress påskyndar åldrandet, 
kan yoga bromsa detsamma (T2:2012:87–88; T13:2009:106–107; 
M8:2006:107–115; T5:2003:1, 67), och få ”ditt ansikte att åldras långsam-
mare”, menar en expert i alternativ medicin (M6:2009:85–101).  

Rätt kost och motion, yoga och kunskap om hälsa och välbefinnande ska 
hjälpa läsaren att ta hand om ”kroppen – templet som själen bor i”, eftersom 
det kan finnas ett samband mellan livsstil och livslängd (M1:2012:6, 9, 86-
98). Tidningen erbjuder och uppmanar för övrigt läsaren att göra regel-
bundna hälsotester (M6:2006:89–98; M2:2009:6).  

Att andas rätt är också viktigt. Yoga utförs ”i lugn takt med ett stilla sinne 
och fördjupad andning” (M8:2006:107–115). M1:2012:86–98). Yoga och 
meditation är ett sätt att ”låta själen växa”, lyssna till sin kropp och komma i 
kontakt med sin inre röst (M5:2006:80–83; M6:2009:85–101; T1:2003:19–
24). 

Amelia, Tara och M-magasin presenterar som vi har sett en omfattande 
katalog över de fysiska och mentala stressrelaterade symtom som kan lindras 
med hjälp av yoga och meditation. Här återkommer också tidningarna till 
kvinnans eget ansvar: nu beträffande hälsa och välbefinnande precis som när 
det gäller att förändra traditionella könsroller för ett mer jämlikt förhållande 
mellan män och kvinnor i hemmet och på arbetsplatsen. Amelia talar ut-
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tryckligen om att det är kvinnans ansvar att inte låta sin stress ”gå ut över 
andra” (A26:2009:3).   

Yoga handlar om att ta ansvar för sig själv och sin hälsa. Välj de råd som 
passar ditt liv. De ska kännas som ett stöd, inte som en kamp eller tvång” 
(A25:2006:3, 67-74).  

Läsaren ges en viss handlingsfrihet, men ”ska du klara stressen, behöver du 
få kropp och själ att samarbeta”, förklarar Tara (T2:2000:93–97). Om inte 
kroppen mår bra, mår inte själen bra (T8:2003:108–112).  

Amelia, Tara och M-magasin har en till övervägande delen positiv syn på 
yoga och meditation. Men det händer att Tara och M-magasin antar en mer 
reserverad och ifrågasättande ton, vilket även gäller andra alternativa hälso-
praktiker med eller utan andliga dimensioner. Alla yogaövningar passar inte 
alla, konstaterar M-magasin (M4:2006:94–95). M-magasin beskriver yoga 
som en trendig och populär form av träning för ökad livskvalitet 
(M8:2006:1107–115), för att tre år senare undra om yoga är en trend som är 
på väg att försvinna (M9:2009:12–13). 

Tara vill hjälpa läsaren att ”hitta rätt i yoga-djungeln”, implicit och med 
tonvikt på de former av yoga som möter läsarna i ett västerländskt samman-
hang. I en intervju möter tidningen Mama Yoga, en yogalärare i USA, som 
är kritisk till vad hon kallar västerländska former av yoga. Till exempel po-
weryoga som hon anser har skapats för att passa en västerländsk livsstil: 
”Västerlänningar ser yoga som fysisk träning. De mentala och andliga si-
dorna glöms bort/---/ i Väst leker de yoga” (T5:2003:62-64).  

Yoga är någonting både fysiskt, mentalt och spirituellt, menar Mama 
Yoga, en 5 000 år gammal praktik för munkar som ville ”komma närmare 
gud” (T5:2003:62–64). Yoga är lösningen på alla problem, förklarar hon, 
vilket Taras reporter finner anledning att ifrågasätta.  

Mama Yoga placerar yoga i en transcendent diskurs och ett underförstått 
hinduiskt sammanhang med en självklar gudsnärvaro. Amelia, Tara och M-
magasins förklaring till yogans och meditationens ursprung varierar genom 
åren. Yoga kan till exempel beskrivas som en 2 000 år gammal ”filosofi” 
(A17:2000:55–70), med rötter i Indien (A1:2003:21; M9:2009:12–13), eller i 
ett odefinierat Öst (A25:2006:3, 67-74).  

På samma uppslag som intervjun med mama Yoga, ger Tara exempel på 
sex yogaformer som framstår som traditionella genom hänvisning till en av 
hinduismens och den vediska litteraturens mest kända filosofiska och andliga 
texter (Eck 2003:81). Här märks även en transcendens som inbegriper kon-
takt med det gudomliga. Tidningen berättar bland annat om jnana-yoga, vis-
hetens och skarpsinnets yoga ”som lärts ut redan i Upanishaderna från 600 f. 
Kr” (T5:2003:62–64).  

Även Amelia kan närma sig en transcendent beskrivning av yoga och me-
ditation med ett gudomligt kosmos och ett tillstånd av ”intighet”, när tanken 
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lämnat den vardagliga verkligheten för ett transcendent tillstånd 
(A14:2000:48–58):  

 
att lämna den jordiska medvetandenivån och förena sig med det gudomliga 
kosmos – låta hjärnan gå över i en annan medvetandenivå, få hjärnan att 
lämna vardagsnuet med dess brus och störningar. Skillnaden mellan yoga och 
meditation är att yoga är en fysisk form av meditation där man med hjälp av 
kropps- och andningsövningar når det tillstånd av ’intighet’ som gör att tan-
karna kan flyta fritt. 

Tara ifrågasätter inte nyttan med yoga för fysiskt och psykiskt välbefinnande 
genom intervjun med Mama Yoga. Tidningen visar däremot att det är en 
praktik som kan ta sig många olika uttryck, att en del traditionella former av 
yoga har förändrats i mötet med det västerländska samhället, medan andra 
försöker bibehålla sin ursprungliga form.  

Mindfulness förekommer inte lika ofta som yoga och meditation under 
undersökningsperioden (T2:2000:93–97). Men när M-magasin presenterar 
praktiken kallas mindfulness för en ”enklare västerländsk form av meditat-
ion” i jämförelse med den meditation som buddhistiska munkar ägnar sig åt. 
Mindfulness sägs ändå vara lika effektivt, enligt det universitet i USA som 
tidningen citerar för att legitimera sitt påstående (M5:2006:71–75).  

6.1.3.2. ”Vågar du vara alternativ?”43 
Amelia, Tara och M-magasins presentation av alternativa hälsopraktiker, 
eller alternativ och komplementär medicin, har en tydligt argumenterande, 
förklarande och upplysande karaktär. Tidningarna tycks utgå ifrån att läsarna 
har mindre kunskap om dessa metoder än om yoga och meditation.44   

När Amelia, Tara och M-magasin diskuterar nyttan med alternativa meto-
der möter vi återigen en koppling mellan inre och yttre kroppskontroll och 
kvinnors ansvar för sin egen hälsa. Det är metoder och praktiker som tillde-
las både andliga och icke andliga dimensioner, men där andligheten tillhör 
en icke-teistisk men transcendent diskurs. Andlighet kan exempelvis inne-
fatta en lekfullhet som håller kvinnan ung och levande (M2:2012:100–101).  

”Flum? Nej, det funkar ju!”, utropar Amelia (A7:2003:36–44), och erbju-
der en ”guide” till alternativa metoder som till exempel ayurveda, ”en 3 000 
år gammal indisk filosofi och ett helt hälsosystem”, samt gamla ”kinesiska 
alternativmetoder” som akupressur ”för andlig och mental vägledning” 
(A7:2003:36–44; T1:2000:117–121; T10:2009:95–101).  

Tara presenterar vad tidningen anser vara fördelar respektive nackdelar 
med alternativa metoder, vad som passar för vem, och vad metoderna kostar. 

                               
43 T10:2009:90–93. 
44 Det vill säga holistiska massagetekniker, komplementära och västerländska helandemeto-
der, österländska body-mind-tekniker och helandemetoder, holistiska psykoterapier, medier 
shamaner och andliga väsen, astrologi och andra divinationsmetoder, västerländska psykote-
rapier (Frisk och Åkerbäck 2013:58ff; se kapitel 9).  
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Tara provar olika metoder för läsarens räkning och berättar om resultatet. 
Det är metoder som qi gong, tai chi, yoga, poweryoga, och meditation, aro-
materapi, kinesologi och akupressur (T1:2000:117–121; T13:2003:104–107; 
T8:2003:108–112; T10:2003:16).  

Nyckelord i sammanhanget förefaller kroppslig och själslig kontroll, samt 
en längtan efter något utöver den vanliga verkligheten som inte har med 
institutionell religion att göra, men som kan erbjuda svar på livsfrågorna. M-
magasin berättar om tankens kraft genom den så kallade attraktionslagen där 
läsaren genom sitt sätt att tänka skapar sitt eget liv. Tidningen citerar en 
amerikansk författare vars ”trosbekännelse” går ut på att människan är en 
energimagnet som kan få vad hon önskar genom att förse sin önskan med 
elektrisk kraft. ”Fan tro’t”, skriver tidningen, som ändå inte vill avfärda 
”önsketänkandets kraft” helt och hållet (M6:2009:85–101; jfr T3:2012:98–
102). 

Attraktionslagen är enligt tidningen lika obönhörlig som gravitationen: 
lika dras till lika. Och när ”den vanliga religionen tappar greppet om allt fler, 
kryper de religiösa symbolernas magi så att säga in i våra liv ’”bakvägen’”, 
fortsätter M-magasin, med referens till författaren Dan Browns bestseller Da 
Vinci-koden. ”Vi är många som vill tro att det finns något mer, något som 
skulle kunna förklara livets många gåtor och ge oss en känsla av kontroll i en 
allt osäkrare värld”, fortsätter M-magasin. (M6:2009:85–101).   

En shiatsu-terapeut som förordar alternativa metoder som akupunktur, 
naprapati, kiropraktik, rosenterapi och yoga, menar att ”alternativ medicin 
tar hänsyn till hela människan”. Det vill säga ett holistiskt perspektiv.  

En distriktsläkare anser att skolmedicinen är överlägsen i många stycken, 
men medger att man kan ha svårare att hantera och ställa diagnos vid så kal-
lad ”upplevd ohälsa”. I sådana fall kan integrativ medicin – en kombination 
av skolmedicin och alternativ medicin – göra nytta (jfr M6:2009:9:85–101; 
M15:2009:90–101). Läkaren varnar samtidigt för oseriösa utövare av alter-
nativ medicin som uteslutande är ute efter att tjäna pengar på människors 
ohälsa (T10:2009:90–93). 

Tidningarna härleder vidare alternativa metoder eller alternativ medicin 
till Kina och Indien (T4:2006:68–71). Feng shui omtalas som den kinesiska 
visdomens svar vad som gör ett hem hemtrevligt (A4:2000:77–93; 
T7:2003:114). Reiki, med rötter i Tibet, är en form av icke-religiös healing, 
enligt Amelia (A3:2003:17), medan Tara möter en reikimästare, en kvinna 
som tror på Gud och Jesus, samt reiki för fysisk, psykisk och andlig balans 
(T1:2003:100–103).45 Här beskrivs reiki som en teknik som återfunnits i 
Buddhas efterlämnade skrifter av en japansk munk. 

I en artikel om hälsohem och retreater kan en ”sliten morsa bli som ny” 
och få balans i livet med hjälp av guidad meditation, yoga, pilates, och kine-

                               
45 Frisk och Åkerbäck omtalar reiki som en ”helandeteknik med japanskt ursprung” 
(2013:60). 
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sisk massage. Tidningen förklarar att det även finns retreater på kristen 
grund (A21:2006:66). 

M-magasin föreslår ”Ge själen godis – änglar, magi, terapi och tro”, för 
att läsaren ska lära känna sig själv och hitta en mening med livet. I denna 
”nystart för kropp och själ” (M2:2012:97–103), förklarar tidningen skillna-
den mellan olika västerländska psykoterapier (M2:2012:97–99), visar på 
existentiell terapi ”för att känna dig själv på djupet – göra upp med gamla 
föreställningar om världen och dig själv. Ge dig möjlighet till ett nytt av-
stamp att hitta din livsmening” (M2:2012:97–99).  

Armband med budskap i form av olika kristaller, och magi som en mer 
lekfull form av andlighet än religion, föreslås av The Magic Lady, en kvinna 
som beskrivs som Hollywoods älskling (M2:2012:100–101): ”Kvinnor som 
bryr sig om sin andliga sida, är lekfulla och skrattar mycket”, förklarar hon, 
vilket får till resultat att dessa kvinnor ”ser yngre och mer levande ut”.  

Internationellt och nationellt kända personer kan ge legitimitet åt olika 
metoder, som när norska prinsessan Märtha Louise uppmanar läsaren att 
bjuda in änglarna i sitt liv, och att vårda den skyddsängel som varje männi-
ska begåvats med (M2:2012:103). Tro och religion tillhör även det själsliga 
godis som M-magasin delar ut; se tidigare avsnitt i det här kapitlet.  

I Amelia, Tara och M-magasin blandas som vi har sett västerländska och 
österländska praktiker för kvinnors fysiska och psykiska välbefinnande. 
Gamla österländska praktiker har kommit till Väst i en ”ny” och anpassad 
form, för en läsare som hellre kallar sig andlig än religiös, eller varken eller.   

Och om M-magasin är den enda tidning i det empiriska materialet som 
använder begreppet new age (M9:2009:12–13), så är Amelia ensam om att 
använda begreppet nyandlighet (A24:2003:143–146):  

nyandligheten sprider sig över västvärlden som en jätte-epidemi. Flum eller 
vision? Avgör själv. Här är en snabbguide över 2000-talets största finn-dig-
själv-profeter. (Varför ska alla gudar envisas med att vara manliga?)  

Under rubriken ”Tror du på Gud? – Nej, jag tror på Deepak Chopra och Dr 
Phil”, presenterar Amelia därefter fyra, enligt tidningen nyandliga ”profeter” 
eller ”gudar”. Läsaren får veta vad som gjort dem kända och om de äger 
omvärldens respekt. Av de fyra, Paulo Coelho, Dr Phil, Deepak Chopra och 
Dalai Lama, är det sistnämnda person som åtnjuter störst förtroende. Amelia 
redogör för undersökningen och uppmanar läsaren att dra sina egna slutsat-
ser (A24:2003:143–146). 

6.2. Sammanfattning   
I det här kapitlet redogör jag för resultatet av avhandlingens mediecentrerade 
perspektiv, eller studiens innehållsanalys. Jag visar hur Amelia, Tara och M-



 112 

magasin kan konstruera, framställa och definiera religion och andlighet i de 
diskurser om hälsa och välbefinnande som presenteras under de vinjetter 
som i respektive tidning koncentreras kring fysisk och psykisk hälsa. Här 
ingår chefredaktörens krönika, samt presentationen av tidningarnas mål-
grupp och syfte på Amelia, Tara, M-magasin och Bonnier Tidskrifters re-
spektive hemsidor. 

Jag visar hur den föreställda läsaren förväntas förstå och uppleva religion 
och andlighet i förbindelse med hälsa och välbefinnande – som enskilda 
individer och i relation till omgivningen (jfr Johannisson 2006:37), om det 
finns några likheter eller skillnader beträffande läsarens ålder, samt om läsa-
rens förväntas använda Amelia, Tara och M-magasin som resurs för eget 
meningsskapande i fråga.   

Amelia, Tara och M-magasin tycks överens om målgruppens behov av re-
ligion och andlighet, eller snarare vilka former av religion och andlighet som 
kan vara till fördel för läsarnas välbefinnande. Detta gäller även de vardags-
andlighetens praktiker som tidningarna rekommenderar.  

Det är framför allt, enligt tidningarna, högpresterande och ambitiösa 
kvinnor som faller offer för sina egna och andras krav på perfektion. Struktu-
rella orsaker till stress, som bristande jämställdhet i kvinnors arbetsliv och 
privatliv, blandas med en både essentialistisk och socialkonstruktivistisk syn 
på kvinnan: hennes oförmåga att säga nej och hennes förmåga att uppoffra 
sig för andra, framstår å ena sidan som naturgivna kvinnliga egenskaper, 
vilka förstärks av ett inlärt socialt beteende.  

För stresshantering kan Amelia, Tara och M-magasin rekommendera trä-
ning och motion, viktkontroll och olika hälsodieter, förutom praktiker som 
yoga och meditation, qi gong och ayurveda.46 Det vill säga allt från öster-
ländska kropp- och själstekniker, västerländska komplementära metoder, 
kinesisk filosofi och så vidare; praktiker med eller utan religiösa eller and-
liga dimensioner som tidningarna beskriver dem.  

Kvinnor är andliga, menar Amelia, Tara och M-magasin, med betoning på 
vad jag betecknar som en praktisk vardagsandlighet där allting kvinnor gör 
kan betraktas som andligt. Institutionell religion, implicit och explicit med 
referens till Svenska kyrkan, presenteras som ett rum till tröst i olika krissi-
tuationer när yoga och meditation, eller andra alternativa hälsopraktiker inte 
räcker till.  

När Amelia, Tara och M-magasin föreskriver religion och andlighet som 
metoder för hälsa och välbefinnande, handlar det främst om praktiker som 
yoga och meditation. Det är en förståelse och upplevelse som förordar en 
andlig identitet och verklighetsuppfattning som är transcendent och icke-
teistisk. Religion och religiositet förknippas således med institutionell relig-
ion och förutbestämda regler för tro och praktik.  

                               
46 Viktminskning, kost och motion tillhör precis som stress må bra-diskursernas återkom-
mande teman, med eller utan anknytning till stress.  
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Yoga och meditation kan även presenteras som praktiker utan vare sig 
andliga eller religiösa dimensioner, för att lindra en lång rad fysiska och 
psykiska hälsotillstånd. Det är en i huvudsak positiv framställning av yoga 
och meditation. Den kritik som förekommer handlar om yoga som en even-
tuellt övergående trend, eller att yoga i västerländsk form är en anpassad och 
enklare form av yoga än sitt österländska ursprung.  
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7. Receptionsstudien 

I det här kapitlet får vi lyssna till kvinnor som prenumererar, eller har pre-
numererat på Amelia, Tara eller M-magasin. Det är resultatet av studiens 
receptionsstudie, eller avhandlingens användarcentrerade perspektiv. 

Vi följer informanterna i tematiserade intervjuer där de berättar om sin 
syn på religion och andlighet, vad det innebär att må bra, och om de kan 
identifiera sig med tidningarnas bild av hur läsaren förväntas förstå och upp-
leva religion och andlighet i förbindelse med hälsa och välbefinnande. Vi får 
veta om Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser kan fungera som en 
resurs för deras eget meningsskapande i fråga, och om det finns några likhet-
er eller skillnader beträffande ålder när det gäller de handlingsanvisningar 
och det handlingsutrymme för hälsa och välbefinnande som tidningarna till-
delar sina läsare och som receptionsstudiens informanter tilldelar sig själva.  

Tidningarnas idéer om respektive målgrupp, det vill säga den föreställda 
läsaren, möter här den faktiska läsaren (informanterna), samt den faktiska 
läsarens konstruktion av vad jag kallar ”den andra läsaren”. Det är en läsare 
som receptionsstudiens informanter tror kan ha nytta av den information 
inom Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser som de själva väljer 
bort. Det är en kvinna som är i behov av de råd och tips som inte längre 
fångar informanternas intresse, eftersom informanterna anser att de redan 
äger denna kunskap.  

Närmast följer en presentation av receptionsstudiens informanter.  

7.1. Presentation av informanterna 
7.1.1. Informanterna 
Som tidigare framgått fick jag kontakt med tolv av avhandlingens fjorton 
informanter genom en annons i Amelia, Tara, respektive M-magasin, där 
studiens syfte och tillvägagångssätt presenterades. Övriga två informanter 
tillkom genom så kallad snöbollsprincip (se kapitel 4).  

Av informanterna kommer sju från Stockholmsområdet och sju från Upp-
salaområdet. De har gymnasie- eller eftergymnasial utbildning på universi-
tetsnivå. Med ett par undantag är samtliga gifta eller sammanboende. Fyra 
informanter är numera pensionärer, övriga är yrkesverksamma. De namn 
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som används i direkta och indirekta citat är fingerade, se nedanstående ta-
bell. 

Tabell 1. Receptionsstudiens informanter 

Läser Informant Ålder Yrke Intervju 

Amelia Klara 29 Sjuksköterska A:1 
Amelia Erika 42 Assistent A:1 
Amelia Veronika 47 Studerande A:2 
Tara Emma 45 Gymnasielärare T:1 
Tara Karin 49 Terapeut T:2 
Tara Solveig 60 Assistent T:3 
M-magasin Anita 52 Chefsekonom M:1 
M-magasin Frida 55 Hälsopedagog M:3 
M-magasin Beata 57 Administratör M:3 
M-magasin Kristina 59 Specialistsjuksköterska M:2 
M-magasin Margareta 65 Socionom M:2 
M-magasin Anna 67 Filosofie kandidat M:3 
M-magasin Ingrid 70 Advokat M:1 
M-magasin Cecilia 74 Annonskonsulent M:3 

Klara, Erika och Veronika läser Amelia. Klara och Erika intervjuades till-
sammans (intervju A:1). Veronika intervjuades i en individuell intervju (in-
tervju A:2). 

Emma, Karin och Solveig läser Tara. De var alla föremål för individuella 
intervjuer (intervju T:1, T:2, respektive intervju T:3). Tilläggas kan att Sol-
veig också har läst och läser Amelia nu och då. 

Anita, Frida, Beata, Kristina, Margareta, Anna, Ingrid och Cecilia läser 
M-magasin. Anna, Beata, Cecilia och Frida intervjuades tillsammans (inter-
vju M:3). Övriga M-informanter intervjuades två och två: Kristina tillsam-
mans med Margareta (intervju M:2), samt Anita tillsammans med Ingrid 
(intervju M:1).47  

Presentationen av informanternas resonemang sker utifrån en tematisering 
av diskussionen kring forskningsfrågorna. Hänvisningar till en särskild in-
tervju skrivs som i exemplet ovan: Karin (intervju T:2), betyder att jag refe-
rerar till Karin som läser Tara; Karin som intervjuades som nummer två av 
studiens Tara-läsare. Skriver jag (intervju M:3), eller (intervju A:1-3), hänvi-
sas till just dessa informanter som helhet.  

Intervjuerna har enligt min mening förts i en god, konstruktiv och öppen 
anda. Jag återkommer i kapitel 9 kring gruppens homogenitet och vilken 
betydelse detta kan ha för studiens resultat. 

Syftet med receptionsstudien har som framgår av metodkapitlet varit att få 
del av informanternas åsikter och funderingar, vilket betyder att den tran-
                               
47 Intervju A:1 och A:2 ägde rum 2013-05-16, respektive 2014-01-31. Intervju T:1, T:2 och 
T:3 ägde rum 2013-06-11, 2013-06-13, respektive 2013-11-05. Intervju M:1, M:2 och M:3 
ägde rum 2013-04-29, 2013-05-07, respektive 2013-05-29.  
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skription jag gjort fokuserar på vad informanterna säger mer än hur. Det är 
med andra ord inte fråga om någon språkvetenskaplig transkription. 

Informanterna representerar bara sig själva, och det är inte möjligt att dra 
några generella slutsatser beträffande Amelia, Tara och M-magasins läsare 
som helhet. Men var för sig och tillsammans utgör informanternas utsagor 
ett empiriskt material som utifrån sin bestämda sociala och kulturella kontext 
kan analyseras i förhållande till tidigare forskning om religiös förändring, 
religionens avreglering, medialisering och individualisering.  

De informanter som läser M-magasin är alla prenumeranter på tidningen 
sedan flera år. Erika och Emma prenumererar på Amelia, respektive Tara. 
Karin och Solveig föredrar att köpa lösnummer av Tara. Då kan de utifrån 
tidningens omslag välja just de nummer som tilltalar deras intressen. Klara 
har fått en prenumeration på Amelia som hon inte tänker förlänga, och Ve-
ronika har sagt upp sin prenumeration på samma tidning.   

Informanterna är engagerade i sin tidning. Det är ett engagemang som 
rymmer positiva omdömen likväl som kritik och ifrågasättande av de före-
ställningar och representationer Amelia, Tara eller M-magasin har att er-
bjuda.  

7.2. Vardagsandlighet för välbefinnande 
7.2.1. Andlig men inte religiös 
I det här avsnittet redogör informanterna för sin förståelse och erfarenhet av 
religion och andlighet (se Appendix: Tematiska frågor). I likhet med Amelia, 
Tara och M-magasin, betraktar de sig själva och kvinnor i allmänhet som 
andliga men inte religiösa. För några av studiens informanter har dock var-
ken religion eller andlighet någon relevans på ett personligt plan (intervju 
A:1; T:3; M:1; M:3). Veronika poängterar till exempel att man kan vara 
intresserad av religion som fenomen, vilket inte betyder att man behöver tro 
eller bekänna sig till någon religion (intervju A:2). 

Informanterna definierar kategorierna religion och andlighet i förhållande 
till varandra, på liknande sätt som i Amelia, Tara och M-magasin. Religion 
måste förstås i ljuset av andlighet och tvärtom (intervju A:1, T:1-T:3; M:1-
M:3; se vidare kapitel 9 där jag knyter ihop innehållsanalysens och recept-
ionsstudien). Religion är lära, regelverk och institutionaliserad tro, explicit 
och implicit Svenska kyrkan, kristendom eller islam, buddhism eller hindu-
ism. Andlighet kan ”vara i princip vad som helst”, utifrån individens eget val 
(Beata, intervju M:3). Samtidigt som ”den lilla väggen mellan religion och 
andlighet är hårfin” (Emma, intervju T:1). 

Margareta och Anna har sin analys klar. ”I vårt moderna samhälle, i vårt 
moderna liv går vi inte så ofta i kyrkan”, konstaterar först Margareta och 
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inbegriper både sig själv och kunskapen om att antalet gudstjänstbesök 
minskar (intervju M:2; jfr Svenska kyrkans statistisk, hemsida 2014-11-26).  

”Det finns ett sug efter en nymodig andlighet” som inte har med religion 
eller något religiöst att göra, till exempel yoga, förklarar Anna, när hon be-
skriver den syn på religion och andlighet som kännetecknar ”vårt svenska 
samhälle i dag” (intervju M:3). ”Ordet religiös är ju nästan prejorativt”, fort-
sätter hon. Religion kan dessutom vara något annat än att vara religiös. Reli-
giositet förknippar Anna med Livets Ord, eller äldre tiders ”bönhusknutar 
och pigor som gick i frikyrkotältet”. Att vara ”andlig” däremot, utan att det 
är knutet till någon religion, ”det är ett honnörsord/---/för vi svenskar, vi går 
ut i skogen och kramar träd. Vi möter Gud i naturen. Vi är fortfarande ett 
skogsfolk” (Anna, intervju M:3). 

Anna skiljer mellan religion och att vara religiös. Att vara religiös är att 
låta sin religion komma till uttryck på ett visst sätt, vilket i allmänhetens 
ögon kan uppfattas som negativt. Som exempel på religiositet väljer hon två 
representanter för svensk karismatisk frikyrklighet: implicit 1940- och 50-
talets pingstväckelse och Livets Ord (intervju M:3).48  

Andlighet är motsatsen till religion, och andlighet behöver inte heller ha 
någonting med religiositet att göra (intervju M:3). Den skillnad mellan relig-
ion och andlighet som framkommer genom informanternas definition av de 
båda kategorierna, blir som vi fortsättningsvis ska se lika tydlig när de talar 
om sitt eget personliga förhållande till religion och andlighet.  

Anna förklarar till exempel att hon är mycket intresserad av religion (in-
tervju M:3): 

Religion har en stor plats. Jag är jätteintresserad. Det är bland det roligaste 
som finns, med olika tänkesätt och religioner. Det tycker jag är spännande. 
Det är en slags spegling av våra andra idéer, hur vi ser på oss själva, hur vi 
ser på gruppen, hur vi ser på makt, kärlek, döden, allting. Allting blir bilder 
som speglas i religion. Och inte tvärtom. Det är ju vi som skapar religion, 
även om man tror att [någon], ja, det har ju faktiskt kommit från en hjärna. 
Var hjärnan kom ifrån är en annan sak (Anna, intervju M:3).  

Anna menar således att religion är någonting som människan har skapat, och 
att religion fungerar som en spegel för människans hela föreställningsvärld 
(intervju M:3). Anna tillägger att andlighet är ett ”honnörsord” medan ordet 
religiös används om något eller någon i nedsättande eller förklenande syfte. 

När informanterna i egenskap av ”andliga men inte religiösa” väljer bort 
kyrkans, underförstått Svenska kyrkans tro och lära, väljer de ändå kyrkan 
som plats för livets högtider, kyrkan som konsertlokal och som rum för still-
het, tröst och trygghet (intervju M:1; M:3). De kyrkliga handlingarna har en 
funktionell och positiv betydelse, liksom till exempel körsång i kyrkans regi. 

                               
48 Livets Ord, en evangelisk-karismatisk frikyrkorörelse, ”trosrörelsen”, som grundades 1983 
av Ulf Ekman med centrum i Uppsala.  
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Att sjunga i kyrkokör kan vara en må bra-faktor, men ”utan att engagera sig i 
någon religion”, och utan att ”tro på samma sätt som de gör i kyrkan” (Mar-
gareta, Emma och Veronika, intervju M:2, T:1 respektive A:2).  

Informanterna delar också tidningarnas idé om att det kan vara bra och 
hälsosamt att ha en tro (Kristina och Margareta, intervju M:2). Det gör det 
lättare att förstå och hantera sjukdom och andra svårigheter i livet. Det behö-
ver inte vara en tro på någon gud, men en tro på något ger tillförsikt (intervju 
M:2). Denna tro är den enskilda individens privatsak, en rättighet och ett fritt 
val, menar informanterna (intervju M:2 och M:3). ”Det är precis som med 
vilken eau de Cologne man använder”, säger Kristina som betonar att tro och 
religion tillhör privatlivet (intervju M:2):   

Jag tycker att alla har rätt till sin egen religion. Jag tycker att det ska vara se-
kulärt, inga religiösa skolor, eller samfund som ska styra över det allmänna. 
Vill jag tillhöra något samfund så är det så. Det är en privatsak. Och vill jag 
tillbe en gud eller så, så är det upp till mig att göra det.  

Klara (intervju A:1), som mediterar regelbundet, förklarar att andlighet har 
en plats i hennes liv och vardag, men inte religion. Den andlighet hon talar 
om utgår från hennes egna upplevelser. Bara det ”att få vara närvarande i 
livet är andligt/---/att känna sig själv, känna sin andning som något större”:  

Religion har ingen plats, men andlighet har. Andlighet för mig är upplevelse-
baserat och inte något som någon sa för 2000 år sedan, som vi ska tro på. 
[Andlighet] kan vara allt möjligt i relation till andra människor./---/Jag tänker 
att andlighet finns i livet. Andlighet finns här. Sedan kan jag bli allergisk mot 
att man ska tro på något.  

Klara bestämmer själv vad som är andligt just för henne genom att ge exem-
pel på dess motsats. Det vill säga en implicit kristendom och en tusenårig 
auktoritet hon benämner ”någon”; underförstått den kristna lärans Jesusge-
stalt.  

Informanterna iakttar, som vi ser en skillnad mellan en ”nymodig andlig-
het” i icke-institutionell mening och en implicit gammal religion i institut-
ionell betydelse. Det senare med referens till kyrkan och kyrkorummet som 
plats för ritualer och kultur, vilket anses som en tillgång (intervju M:2, T:1 
respektive A:2).  

7.2.2. Öppna gränser mellan olika diskurser 

Tron på Gud är naturlig för mig. Det känns inget konstigt. Men sedan, hur 
man ska leva sitt liv, hur det ska ta sig uttryck, om man ska engagera sig i en 
församling, där är jag mer svävande. Jag är intresserad av det ayurvediska 
tänkandet och det holistiska tänkandet, av helheten. För mig är det ingen kon-
flikt. Men jag känner mig ganska öppen och är inte rädd för yoga och medi-
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tation och sådana saker. Jag har provat. Men religion, det känns inte så aktu-
ellt att prata om./---/Jag har en livsåskådning. Jag drar egentligen mer åt ex-
istentialismen/---/och Kierkegaard. /---/ Religion blir för mig en lära. En lära. 
Man kan vara muslim eller kristen. Det blir en dogm, en lära. Det har jag 
svårt för idag./---/Jag känner mig andlig. Jag tror på att det finns en skapare, 
någon som funderat ut allting. Jag skulle inte säga att jag är religiös. Det 
känns jättekonstigt i min mun. Men jag är andlig. Jag tror att det finns en 
skapare, någon som har funderat ut allting. Det är den där burenheten (Karin, 
intervju T:2). 

Som svar på den tematiska frågan om religion och andlighet har någon plats 
i informanterna eget liv, berättar Karin att hon är uppvuxen i en kristen trad-
ition. Hon har behållit tron på en transcendent Gud, en skapare och högre 
makt, men den kristna traditionens församlingsengagemang är hon däremot 
tveksam till för egen del. Karins gudsrelation, eller snarare gudsmedvetenhet 
kallar hon för ”burenhet” (intervju T:2). Karin beskriver sig själv som andlig 
men inte religiös:   

För mig är det nog Gud, det är Gud som bär, men, alltså jag behöver inte 
hålla på så mycket med det. Det bara finns där. Han är så självklar. Jag behö-
ver inte hålla på att söka kontakt. Jag vet att det finns. Jag har svårt att säga 
något bär mig. Jag tror det är en högre makt, en Gud i så fall. 

Karin har hittat en fungerande vardagsandlighet med ett idéinnehåll och en 
rad praktiker från institutionell religion, västerländsk filosofi och öster-
ländska traditioner (intervju T:2). Det är en ”livsåskådning” som inte låter 
sig begränsas av religion eller religiositet i betydelsen en enda lära. Karin 
blandar ett holistiskt synsätt, ett existentialistiskt och ayurvediskt tänkande. 
Hon utövar även yoga, som för henne inte har med varken religion eller and-
lighet att göra. 

Frida rör sig, precis som Karin, inom och mellan nyss nämnda diskurser. 
För Frida representerar ”kyrkan” minnet av ”barndomens kyrka” och en 
”naiv” barnatro. Hon vill ha kvar sin naiva trygghetsskapande tro. Idag över-
ensstämmer den inte helt och fullt med kyrkans, säger hon, och tillägger att 
hon nog inte riktigt lever efter tio Guds bud (intervju M:3):  

För mig är tron en trygghet. Jag vill ha den naiva tron, eller min barnatro. /---/ 
Sedan tycker jag inte att andra religioner är fiender. /---/ Men jag önskar att vi 
alla skulle hitta någon sorts balans någonstans. Det behöver inte vara relig-
ion. Det kan vara sinnesro och harmoni. /---/ Och alla ska forma den [denna 
helhet] på sitt eget sätt så att det känns bra. Jag har också format på mitt eget 
sätt. Kanske inte så som jag lärt mig i kyrkan och i skolan. Men jag lyssnar 
på mitt hjärta. Och jag vill inte göra någon illa. Där går gränsen. Men jag le-
ver inte riktigt efter tio Guds bud (Frida, intervju M:3).  

Frida minns en kristendomskunskap från skola och kyrka som hon nu känner 
sig fri att förvalta efter eget huvud och på egna villkor. Den friheten till-
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kommer alla, menar hon, att söka efter det som skapar balans i tillvaron. 
Själv utövar Frida yoga sedan femton år. Med hjälp av yoga vänder hon sig 
in mot sitt eget jag i sökandet efter balans, sinnesro och harmoni. 

Emma beskriver sig som andlig men inte religiös. Hon sjunger i kyrkokör, 
utan att som tidigare framkommit, dela den tro som kyrkan representerar. 
Emma säger att det är en ”hårfin” skillnad mellan religion och andlighet. 
Hon berättar vidare om goda ljusgestalter som hjälper henne i vardagen (in-
tervju T:1). Det finns onda gestalter också. Men hon ”möter själar”, bara 
goda själar. Det är en förnimmelse som hon alltid har levt med och som har 
gått i arv till hennes dotter. Emma talar vidare om svarta hål, andra världar 
och varelser som håller i trådarna och styr oss människor (intervju T:1).  

Emmas vardagsandlighet framstår som hel och funktionell. Men att kom-
binera element från olika andliga och religiösa traditioner – att röra sig inom 
och mellan olika andliga diskurser – kan väcka blandade känslor. Det kan 
uppfattas som en självklarhet men också utmanande.  

Anita, som förklarar att hon ”nog [är] lite mer religiös än genomsnittet i 
Sverige” (intervju M:1), kan ”göra” lite yoga på morgonen, för att sedan 
njuta av en kyrkokonsert på kvällen. Ibland går hon också ”på mässor” i 
kyrkan: ”Det tycker jag är väldigt behagligt. Och speciellt när jag är ledsen 
då går jag gärna i kyrkan, då kan jag sitta där och gråta för mig själv/---/Där 
finns liksom någon form av lugn och trygghet” (intervju M:1).   

Att gå i kyrkan nu och då för att besöka en gudstjänst, ta del av en musik-
upplevelse eller den stillhet som själva kyrkorummet kan erbjuda, ryms till-
sammans med yoga inom det Anita kallar för sin religiositet. Men hon be-
skriver hur hon en gång upplevde en påtaglig gräns för vilka element hon är 
beredd att acceptera. Under ett besök i Indien, när Anita var där för att prak-
tisera yoga, upplevde hon att det blev för mycket fokus på hinduiska gudar 
och gudinnor. Det ville hon inte delta i, säger hon:  

Nej, det är faktiskt inte min gud eller mina gudar. Jag har min gud här. Kan 
man inte gå i kyrkan i Sverige, så behöver man inte gå och yoga och tillbe 
någon annan gud. Jag tror inte att de som gör det är medvetna om det.  

Anita funderar över ”varför man anammar andra religioner, varför är de 
mycket mer spännande än vår egen kristna? Är Svenska kyrkan dåliga på att 
locka oss svenskar” (Anita intervju M:1).  

I Anitas resonemang framträder vad jag betecknar som ”den andra”, den 
eller de som Anita ställer i motsats till sig själv. Detta är, som vi senare ska 
se, ett fenomen som återkommer när informanterna definierar sig själva och 
sina egna behov i förhållande till den identitet och de behov som tidningarna 
tillskriver dem. 

Yoga kan enligt informanterna uppfattas som någonting både andligt och 
inte andligt, och som de flesta av dem har provat på eller utövar på regel-
bunden basis. Det gäller även metoder som meditation och mindfulness. 
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Yoga är till exempel ”stressreducerande” förklarar Frida med mångårig erfa-
renhet av yoga (intervju M:3). Yoga kan upplevas som någonting andligt, 
samtidigt som övningarna kan betraktas som ”helt vanliga övningar” för att 
sänka ett högt vardagstempo (Frida och Beata, intervju M:3). 

Beträffande mindfulness, eller ”medveten närvaro”, så är väl det en teknik 
som funnits här i alla tider, resonerar Anna och Frida (intervju M:3): ”vad är 
väl det om inte medveten närvaro att fiska och titta på ett flöte i timtal, 
klappa en katt, eller ha en bebis som ligger och snusar på en”. Erika jämför 
direkt med att ”sitta på en klippa och titta ut över havet” (intervju A:1).  

Själva syftet med mindfulness som fenomen, att vara uppmärksam och 
vila i det som händer här och nu, känner informanterna igen från sina egna 
upplevelser av lugn och stillhet. Något redan välkänt och beprövat tycks bara 
ha fått ett annat namn.  

I nästa avsnitt diskuterar informanterna tre aspekter av hälsa och välbe-
finnande som de i allmän och personlig mening anser särskilt viktiga. 

7.3. Tre aspekter av hälsa och välbefinnande 
7.3.1. Bra relationer viktigaste må bra-faktorn 
När informanterna besvarar den tematiska frågan (se Appendix), vad det 
innebär ”att må bra”, är det ingen av dem som anknyter till religion och and-
lighet, eller den vardagsandlighet vi mötte i föregående avsnitt. Däremot 
identifierar jag tre återkommande aspekter i informanternas samtal om att 
må bra: en existentiell aspekt, en relationell aspekt, samt en aspekt av indivi-
duellt välbefinnande till kropp och själ som dessutom handlar om möjlighet-
en att hantera olika livssituationer.  

Begrepp som att må bra, hälsa och välbefinnande används här synonymt, 
och de tre aspekterna flyter in i varandra. Det visar till exempel Karin. Att 
må bra betyder (intervju T:2):  

att man vet att familjen mår bra, att man har lite flyt. Då mår man bra. Att 
man inte har några krämpor./---/Att vara sann mot sig själv är viktigt. Att 
vara sann mot sig själv och utåt. Och sedan att man lever i samklang med 
sina värderingar på ett meningsfullt sätt. Meningsfullhet. Det är att må bra. 
Att ha ett sammanhang och ett meningsfullt liv. 

När det gäller ett individuellt välbefinnande till kropp och själ, är det natur-
ligtvis skönt att slippa krämpor och ohälsa, det är informanterna överens om. 
Men att må bra betyder inte nödvändigtvis detsamma som frånvaron av 
sjukdom. 

Hur en människa upplever sjukdom har att göra med vilket förhållnings-
sätt hon har till sina besvär, menar Klara (intervju A:1): om hon känner att 
hon kan hantera sin situation, om hon känner att det finns stunder då hon 
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trots allt mår bra. För att må bra behöver människan också ett fungerande 
socialt sammanhang: 

Må bra för mig är en känsla helt enkelt. En känsla och ett förhållningssätt till 
det som är runt omkring./---/Att må bra behöver inte betyda att vara frisk. Att 
må bra är att det fungerar runt omkring. Må bra kan vara ett moment – en 
känsla att här och nu mår jag bra. Må bra är harmoni./---/Må bra handlar om 
hanterbarhet.  

 
Att må bra handlar i mångt och mycket om goda relationer. Informanten mår 
bra om den närmaste familjen mår bra. Det vill säga att ”de är hyfsat lyckliga 
och har funnit sin plats” (Kristina, intervju M:2; M:3; T:2). Relationer, säger 
Frida, ”är en av de viktigaste faktorerna för hälsa; inte att springa och jogga. 
Det kommer i andra hand. Det är viktigt, men relationer är viktigare”, förkla-
rar hon (intervju M:3).  

Frida utvidgar sedan betydelsen av fungerande relationer till en större 
grupp än den egna familjen och vännerna. Att vara med i en idrottsförening, 
eller någon annan typ av gemenskap bidrar också till människors välbefin-
nande (intervju M:3).  

Men att skapa och upprätthålla dessa goda relationer kräver tid och enga-
gemang, vilket enligt informanterna kan bidra till stress (intervju T:1-2; 
M:1); deras egen stress och andra kvinnors stress. ”Kvinnor ska hinna och 
göra så mycket samtidigt med arbete, hem och familj. Det ofärdiga stjäl 
energi och är stressande” (Karin, intervju T:2).  

Den tredje aspekten av att må bra, får här en tydlig existentiell dimension 
kring livets mening och ändlighet. Att vara sann mot sig själv och sina vär-
deringar, som Karin säger i citatet ovan (intervju T:2), framträder som en 
förutsättning för livsmening och sammanhang (intervju T:2). Vad ”att må 
bra” kan betyda växlar från person till person, menar Kristina, och med sti-
gande ålder följer en insikt om ”livets sårbarhet” och sorger (intervju M:2).  

Till den tredje aspekten av att må bra, hör att kunna påverka, förstå och 
bemästra sin livssituation, att hitta en balans mellan arbete och fritid och att 
kunna styra över sin tid (intervju M:1-3; T:1-2; A:1). För att uppnå detta 
krävs inte minst ekonomiska resurser (intervju M:1), och möjligen en smula 
”förnöjsamhet” (Anna, intervju M:3):  

att man ser och uppskattar det man har, hur litet eller hur mycket man än har. 
Att man har ett slags självbestämmande. Jag vill inte säga kontroll, det låter 
tråkigt, men att man kan se sitt liv och behärska det man ser, vad det än är för 
situation.    

Att själv kunna påverka och bestämma över sitt liv och sina omständigheter, 
är enligt informanterna en förutsättning för välbefinnande, liksom tanken att 
kunna behärska olika livssituationer. Det är en existentiell dimension med 
immanenta förtecken för livet här och nu, utan några referenser till en tran-
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scendent dimension av verkligheten. Hälsa och välbefinnande till kropp och 
själ tycks inte i första hand handla om att vara frisk – varken i förhållande till 
individens subjektiva upplevelse och erfarenhet, eller till diagnostiserad 
sjukdom. Det är i stället fråga om ett förhållningssätt och en hanterbarhet i 
relation till ohälsa.  

Informanterna poängterar i sammanhanget att hälsa och välbefinnande, 
uttryckt som att ”må bra” kan ha olika betydelse för olika människor, samt 
variera över tid, med ålder och med individuella omständigheter och förut-
sättningar.  

7.4. En resurs för vardagsandlighet och välbefinnande?  
7.4.1. Bekräftelse och ”prova-på-erbjudanden” 
I det här och följande avsnitt diskuterar informanterna om de tycker sig möta 
sin syn på religion och andlighet, samt vad det innebär att må bra, i Amelia, 
Tara och M-magasins må bra-diskurser. Därmed aktualiseras forskningsfrå-
gorna två, tre och fyra.  

Det vill säga om receptionsstudiens informanter kan identifiera sig med 
tidningarnas bild av hur deras läsare förväntas förstå och uppleva religion 
och andlighet i förhållande till hälsa och välbefinnande – som enskilda indi-
vider och i relation till omgivningen. Vi får veta om Amelia, Tara respektive 
M-magasin kan fungera som en resurs för informanternas eget meningsskap-
ande i fråga, och om det finns några likheter eller skillnader beträffande in-
formanternas ålder när det gäller de handlingsanvisningar och det handlings-
utrymme för hälsa och välbefinnande som tidningarna tilldelar sina läsare 
och som läsarna tilldelar sig själva.  

Här vill jag ännu en gång påminna om att informanternas funderingar och 
åsikter utgår från deras samlade erfarenheter och upplevelser av tidningarna 
som mångåriga eller tidigare prenumeranter eller som mer tillfälliga lös-
nummerköpare. Informanterna har alltså inte läst ett antal i förväg utsända 
artiklar som förberedelse inför sina respektive intervjuer. Jag söker, vilket 
framgår av metodkapitlet, deras spontana förståelse och erfarenhet. 

Gemensamt för informanterna är att Amelia, Tara och M-magasin enga-
gerar dem. De lyfter fram det de finner positivt och det de sätter ett negativt 
frågetecken kring. Men först: informanternas erfarenheter och upplevelser av 
religion och andlighet i Amelia, Tara och M-magasin. 

”Eftersom andlighet är en stor del av kvinnors liv”, så står det ”väl egent-
ligen ganska lite om traditionell religion”, eller ”vår religion”, säger Anna 
med hänvisning till M-magasin (intervju M:3). Margareta delar den uppfatt-
ningen (intervju M:2). Med ”vår religion” och ”traditionell religion”, menar 
de i första hand kristendom. Men ”traditionell religion” kan också betyda 
andra religiösa traditioner i det ”nutida samhället för vanliga människor” 
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(Margareta, intervju M:2). Informanterna skulle gärna läsa om kvinnor och 
kvinnors vardag inom olika religioner och andliga traditioner (intervju M:2; 
M:3; T:2).  

När det gäller religion, hävdar Ingrid däremot, så vore det ett stort misstag 
om till exempel M-magasin skulle vara alltför drivande och uppmanande i 
religiösa frågor. Fast tidningens redaktion vet nog ”precis hur den ska balan-
sera” (intervju M:1).  

Ytterligare några M-informanter funderar oberoende av varandra om M-
magasin verkligen är ett forum för religion (intervju M:1; M:2).”Religion är 
svårt att gå ut med”, resonerar Beata (intervju M:3):  

 
Det ska [i så fall] vara någon att porträttera, någon väldigt mainstream eller 
någon som sticker ut. Om de [M-magasin] är intresserade och beredda att ta 
smällen: ’Nu har vi blivit religiösa’. Det finns ju andra forum för det. Många 
andra.  

Informanterna talar här om institutionell religion i substantiell mening, relig-
ion som en bestämd tro och lära. Att tidningarna skriver om andlighet och en 
tro kopplad till andlighet, ter sig inte som något problem för dem. Det följer 
de föreställningar om religion i förhållande till andlighet som informanterna 
gav uttryck i föregående avsnitt.  

Det väcker däremot både positiva och negativa känslor när M-magasin 
erbjuder sina läsare magi och änglatro under rubriken ”Ge själen godis – 
änglar, magi, terapi och tro” (M2:2012:1, 97-103). Varken änglar eller magi 
framstår som några självklara, eller ens möjliga element i informanternas 
andliga vardagspraktik för stressreducering och välbefinnande.  

Men ”en del tror på änglar, det kan också finnas”, säger Klara (intervju 
A:1). ”Allt en människa upplever går inte heller att förklara. Det är bara att 
acceptera, även om man är vetenskapligt lagd”, fortsätter hon (intervju A:1). 

”Kvinnor kan ha en tro och alla blir saliga på sin tro”, men änglar och 
magi? (Kristina, intervju M:2; M:1). ”Jag tycker det verkar jättebra”, säger 
Beata (intervju M:3): 

Var och en får plocka vad den vill. Om man tycker att det är skumt, en är sak. 
Men man får veta att det finns./---/Man kan ju hitta något som man inte visste 
fanns, eller trodde att man skulle dras till. Man får det beskrivet för sig, och 
blir man sedan lycklig på det, ’so fine’. 

Magi som en tro på människans förmåga att med hjälp av övernaturliga kraf-
ter kunna påverka ett skeende, eller änglatro kan också betraktas som en 
”kreativ lek”, som ett ”prova på-erbjudande”, eller som information för den 
som bara vill ”hänga med” (Anna, intervju M:3).  

Och det är just det som är positivt, menar informanterna, att de som läsare 
kan hitta något intressant som de sedan kan skaffa sig mer kunskap om. Var 
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och en kan sedan välja vad hon vill, eller inte vill tro på, bara personen i 
fråga mår bra av det och inte skadar någon annan (Frida, intervju M:3).  

Som vi såg i föregående kapitel innehåller Amelia, Tara och M-magasins 
må bra-diskurser ofta praktiker som yoga och meditation till förmån för 
kvinnors välbefinnande – yoga och meditation som någonting andligt, men 
inte nödvändigtvis och självklart, vilket också stämmer överens med infor-
manterna syn på de båda praktikerna (intervju A:1; T:1-2; M:1-3).  

Om man sedan fastnar för yoga som en andlig eller icke andlig tränings-
form har med individens personlighet och kanske sårbarhet att göra: ”En del 
hoppar bara på/---/man söker det man hittar, vad spelar ingen roll, bara det 
fungerar”, säger Kristina apropå M-magasins artiklar om yoga (intervju 
M:2). ”Yoga kan vara jättebra för en del”, fortsätter hon, ”om du är utarbe-
tad, trött och sjuk och behöver gå ner i varv”. Själv ”förstår jag inte vitsen. 
Man andas väl som man andas!” (Kristina intervju M:2). 

När det gäller artiklar om yoga och meditation borde Amelia, Tara och 
M-magasin vara tydligare när det gäller de båda praktikernas bakgrund inom 
hinduismen och buddhismen. Det skulle kanske öka intresset resonerar in-
formanterna (intervju A:1; T:2; M:2). Å andra sidan, praktikernas rötter och 
bakgrund är en sak, resonerar Karin, andliga traditioner förändras över tid: 

Jag tror inte att det skrämmer bort folk, det tror jag inte. Men det säger ju 
egentligen ingenting om hur det är idag, om det har rötter i buddhismen. All-
ting görs ju om hela tiden (Karin, intervju T:2).  

Andliga traditioner kan också förändras när de flyttar från ett socialt och 
kulturellt sammanhang till ett annat. Som vi såg i föregående kapitel låter till 
exempel Tara och M-magasin intervjupersoner komma till tals för att för-
klara skillnaden mellan yoga enligt österländsk tradition och former av yoga 
som anpassats efter en kommersiell och västerländsk livsstil.  

Här diskuterar Klara mindfulness som exempel på en andlig tradition som 
förändras genom att den av kommersiella skäl har flyttats från sin ursprung-
liga österländska kontext till en västerländsk (intervju A:1):  

 
Amelia följer trenden, det har blivit populärt med sådana träningsformer, som 
mindfulness, att ta hand om sig själv-former. Man gör något som har funnits 
så länge till något Västerländskt./---/Och många använder och presenterar 
mindfulness som värsta nya grejen. [Men] medveten närvaro till vad?   

Margareta, som själv utövar mindfulness, tycker det är bra att M-magasin 
skriver om metoden. Hon ser det utifrån ett klassperspektiv eftersom mind-
fulness är något som alla har råd med: ”Alla som läser M är inte miljonärer 
eller har råd att gå på dyra terapier för tusen kronor per gång” (intervju M:2).  

Margaretas kommentar tillhör för övrigt en diskurs om M-magasin som 
hör ihop med tidningens målgruppsbeskrivning. M-magasin vill vara en tid-
ning för medelålders, tämligen välbärgade kvinnor med en ekonomi som 
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tillåter ett välfyllt kläd- och resekonto, samt möjligheten att i princip skaffa 
sig det de vill ha.  

Som vi ser poängterar informanterna återigen individens fria val när det 
gäller att tro på något som ger mening i tillvaron. Kvinnor är andliga och 
kvinnor har rätt och förmåga att välja vad de vill tro på. Detta uppfattas som 
någonting positivt så länge kvinnor mår bra och inte skadar sig själva eller 
någon annan. Det är en position och ett handlingsutrymme som tidningarna 
tilldelar läsarna och som receptionsstudiens informanter finner för självklar.  

När det gäller religion och religiositet, underförstått kristendom eller in-
stitutionell religion överhuvudtaget, är det alltså de äldre informanterna, de 
som läser M-magasin, som ställer frågan om det verkligen är M-magasins 
uppgift att skriva om religion. Det finns andra forum för det, resonerar de 
(intervju M:1, M:3).  

Dessa kvinnor tillhör en generation som hade kristendom på schemat i 
folkskola och grundskola, en generation som kanhända gått i söndagsskola 
som barn och som konfirmerats i tonåren. Det kan förklara deras näralig-
gande referenser till kyrka och kristendom.  

Det förefaller vidare som om tidningarnas användning av religion och 
andlighet inom respektive må bra-diskurser verkar bekräftande och i linje 
med informanternas egna åsikter, mer än som en förväntad och efterfrågad 
resurs för eget meningsskapande i fråga. Amelia, Tara eller M-magasin 
framstår vidare som en av flera källor till kunskap och information om var-
dagslivets religion och andlighet i förbindelse med hälsa och välbefinnande 
med fokus på kvinnor. 

Informanterna tar gärna emot information om nya företeelser inom områ-
det religion och andlighet, vilket inte betyder att de känner sig manade att 
”tro” på vad de läser. De vill känna sig informerade och uppdaterade i fråga 
om det som tidningarna presenterar som aktuellt och i tiden (intervju M:2, 
M:3). Men de poängterar sin egen handlingsfrihet och sina egna handlings-
möjligheter i förhållande till Amelia, Tara och M-magasin. Det ser vi mer av 
i nästa avsnitt.  

7.4.2. ”Vi tar inte pekpinnar” 

Informanternas erfarenhet och uppfattning om Amelia, Tara och M-magasins 
må bra-diskurser utan direkt koppling till välbefinnandets andliga och reli-
giösa dimensioner, bjuder på både uppskattning som irritation.  

”Jag är en ganska kritisk person när jag läser saker. Det är inte så att jag 
tänker att allt som står är sanning”, förklarar Karin sitt oberoende gentemot 
Tara (intervju T:2). Karin reagerar på det motsägelsefulla i att läsarna be-
traktas som självständiga kvinnor ”som kan fatta våra egna beslut. Då behö-
ver vi ju inga råd. Då kommer vi på vad vi vill i dialog, i samtal med andra”. 
Och eftersom man läser tidningen hemma hos sig själv, är det ingen som kan 
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kontrollera om man följer tidningens råd eller inte, fortsätter hon (intervju 
T:2). Det är helt och hållet upp till läsaren.  

Erika (intervju A:1), markerar till exempel ett tydligt avståndstagande i 
förhållande till Amelias må bra-råd:  

Det kan vara lite väl klämkäckt. Det kan nästan ge kräkkänslor. Samtidigt är 
det säkert så att många får hjälp av artiklarna, men mig passar det inte så bra. 
Jag tror att man måste hitta sitt eget sätt. Jag har mina egna metoder.  

Veronika är kritisk till Amelias råd överhuvudtaget, tidningen motsäger sig 
själv tycker hon. Det är bantning och kakrecept om vartannat, ”du duger som 
du är och ändå inte” (intervju A:2).  

De informanter som läser M-magasin verkar till skillnad från de lite yngre 
informanterna ha en annan inställning till hälsoråden i sin tidning. ”Det kan 
ha att göra med den ålder vi är i” (Margareta, intervju M:2): 

Vi tar inte pekpinnar, vi är inte mottagliga för det ens en gång. Vi vågar göra 
tvärtom också. Vi är lite tuffa i vår generation. Jag tror att många som läser 
M-magasin kan ha en egen uppfattning. De tror inte att allt som står är bra. 
Men det kan vara bra för olika personer.   

Jag kan inte se någon skillnad i informanternas sätt på vilket de själva tillde-
lar sig handlingsförmåga och handlingsutrymme i förhållande till de före-
ställningar eller positioner som tidningarnas tillskriver dem. Men det förefal-
ler som om de äldre informanterna inte tar tidningarnas råd och anvisningar 
lika personligt. 

Kristina uppfattar inte att M-magasin kommer med några pekpinnar: ”Jag 
upplever en tydlighet”. Och det är ”bra att M är lite drivande” (intervju M:2). 
Motion är till exempel bra för hjärtat. Och det är bra att inte väga för mycket. 
Det handlar inte om motionshysteri. Rör man på sig mår man bättre, även 
små rörelser är bra: ”Det vet man ju, det är ju fakta. Det är sant att man mår 
bättre av att röra på sig” (Kristina, intervju M:2).  

M-magasin är ”väldigt informativ och lättläst” (Frida, intervju M:3). M-
magasin har också gett ut små häften om bland annat artros, cancer, samt 
hjärt- och kärlsjukdomar. Det är häften som M-informanterna uppskattar.  

Beata (intervju M:3), tycker att ”hon [Amelia Adamo] driver någon slags 
konsumentupplysning”:  

Hon gör mycket för folkhälsan./---/Som att skriva dagbok om sina sjukdomar 
och ta med när man åker in på sjukhus. Hon lyfter upp det som kanske finns i 
Vårdguiden, men gör det på ett aptitligt sätt på kvinnotemat, och kanske gör 
[hon] kvinnor till jobbiga patienter./---/Hon visar att det är tillåtet att pyssla 
om sig själv genom att visa på olika alternativ och varianter på att må bra. 
Det mesta känner man väl till, men man kan leta vidare på nätet om man 
fastnat för något.  
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Beata menar att M-magasin uppmuntrar kvinnor att ta ansvar för sin egen 
hälsa i såväl privata som offentliga sammanhang. Det sistnämnda i förhål-
lande till offentliga och professionella aktörer inom hälsa och sjukvård (in-
tervju M:3). 

Det som stör, anser Kristina (intervju M:2), är om en tidning föreskriver 
ett visst ideal som alla ska rätta sig efter. Om en tidning ”spinner på läsarens 
dåliga självkänsla” som säger att man aldrig ska vara nöjd. Det är inte bra att 
till exempel väga för mycket, fortsätter hon. M-magasin ger dock en ”viss 
legitimitet” åt de företeelser tidningen skriver om, och ”självklart är det en 
påverkan”. Men M-läsarna kan bilda sig en egen uppfattning: ”Målgruppen 
kan gallra” (Kristina, intervju M:2).   

Ingrid (intervju M:1), tycker som vi strax ska se att M-magasin kan bli 
lite väl ”hysterisk i tonen” när det gäller att få läsarna att förstå betydelsen av 
att till exempel gå ner i vikt. Anita, som däremot förklarar att hon alltid har 
tränat, funderar kring M-magasins återkommande råd: ”Kan det vara så att 
jag läser det som bekräftar det jag redan kan?” Sedan kommer hon på att hon 
nog är, som hon säger, ”oinsiktsfull” (intervju M:1). Det vill säga:  

Jag utgår ifrån att alla är som jag, och jag kan inte förstå hur folk inte vet hur 
man ska äta eller bete sig. Det är fullständigt orimligt att man inte begriper. 
Det står ju överallt, och pratas om överallt. Men är man inte intresserad så lä-
ser man inte (Anita, intervju M:1).  

Det kanske finns något lockande i konflikten att ”veta” men ”inte göra” för 
att man inte orkar (intervju M:1; T:1). Och det är aldrig försent, med nästa 
nummer kommer nya möjligheter. Fast det där med ”nytt liv” genom att 
träna, förändra och förbättra olika saker i vardagen, ”det har man hört så 
många gånger. Jag vägrar banta och bekymra mig. Det är ett rätt så skönt 
ställningstagande!” (Ingrid, intervju M:1). Det är för mycket fokus på ”trä-
ning och gymnastik”, samtidigt som det tycks gälla alla tidningar i dag (In-
grid, intervju M:1):  

Tidningen kan bli lite hysterisk i tonen, men det är kanske svårt att inte vara 
det. Tidningen vill ju peppa oss att bli smalare, friskare, bättre, vackrare och 
mer tillfreds med livet. Den kanske måste ha det tonläget. 

Men någon liten idé kan man få, för någon liten ”finjustering går alltid att 
göra” (Anita, intervju M:1). Implicit och explicit synliggörs idén om indivi-
dens eget ansvar för sin hälsa, vilket informanterna delar med Amelia, Tara 
och M-magasin.  

Anna och Veronika (intervju M:3; intervju A:2), reagerar negativt på vad 
hon talar om som utseendefixeringen i M-magasin. Och sedan det där att 
man duger som man är, men: ”på nästa sida ska vi banta, springa, ha en ny 
älskare, eller gud vet vad. Vem har tid?” Det är lite osunt, tycker Anna, det 
hon kallar ”daltandet med oss själva”.   
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Det är för mycket ”jag” i samhället överhuvudtaget, tycker ett par infor-
manter. Det borde vara dags för ett ”vi” (intervju M:3): ”Det är där fräls-
ningen så att säga ligger, att vi hjälper och ser varandra. Att vi inte bara hål-
ler på med vår egen kropp” (Anna, intervju M:3). ”Jag har märkt att om 
människor inte mår bra, då är det mycket ’jag, jag, jag’. Men sedan när man 
mår bättre orkar man tänka på andra. Då blir det mer ’vi” (Frida, intervju 
M:3).   

Jämför vi med de tre aspekter av att må bra, som informanterna tidigare 
har gett uttryck för, det vill säga en existentiell aspekt, en relationell aspekt 
och en aspekt av individuellt välbefinnande och hanterbarhet i olika livssitu-
ationer, verkar informanterna tycka att tidningarnas må bra-diskurser ibland 
fokuserar lite väl mycket på individen.  

Det är bra och rätt att ge kvinnor verktyg och insikter för välbefinnande 
och egenvärde, inte minst relationellt, privat som offentligt. Problemet för 
informanterna uppstår när de tycker att tidningarna upprepar sig, motsäger 
sig själva, och erbjuder alltför snabba och enkla lösning på olika problem, 
vilket oroar Karin och Klara (intervju A:2, respektive T:2).  

Informanterna är för övrigt överens med tidningarna om att fysiskt och 
psykiskt välbefinnande förutsätter varandra: ”För kroppen och själen det är 
väl jag!” (Erika, intervju A:1). Själen är ”ens personlighet och tankar” (Kris-
tina, intervju M:2), och en ”energi på samma sätt som kroppen” (Klara, in-
tervju A:1).  

Tidningar och informanter förefaller också överens om att kvinnor har ett 
eget ansvar för sitt välbefinnande, men Amelia, Tara och M-magasin ut-
trycker sig mer direkt och explicit kring kvinnors dubbelarbete på grund av 
bristande jämlikhet. Informanterna talar om att kvinnor har så mycket om-
kring sig (intervju T:1 och T:2).  

Det är inte alla råd och tips, eller all information inom tidningarnas må 
bra-diskurser som tilltalar informanterna. Må bra-diskurserna kan däremot 
fungera som igångsättare, det vill säga att få informanterna intresserade av 
någonting som de sedan söker mer information om på till exempel internet. 
Men det informanterna väljer bort, kan enligt informanterna vara av intresse 
för andra läsare och deras behov. Nästa avsnitt handlar om denna, den 
”andra läsaren”, så som informanterna definierar och talar om henne – och 
därmed sig själva.  

7.4.3. Den andra läsaren 

Den som framförallt tycks ha nytta av de praktiska råd och tips, samt den 
kunskap som Amelia, Tara och M-magasin vill förmedla, är vad jag vill 
kalla den andra läsaren, hon som väljer det informanterna väljer bort, och 
som till exempel möter M-magasin i en utsatt livssituation. Anna spelar upp 
några, som hon menar, typiska scener för att sedan sammanfatta tidningens 
uppgift (intervju M:3): 
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’Jag hade en sådan urdjävlig dag där allt hände, men så kom jag hem och hit-
tade M i brevlådan, äntligen, pust, jag sätter mig ner’. Eller: ’på sjukhuset så 
hittade jag en tidning: Å vad jag fick tröst av den och den artikeln’. M är som 
en liten livlina, en liten livboj för oss urgamlingar mellan klimakteriet och 
döden!  

Råd kan läsaren få genom M-magasin, men knappast stöd. Fast ”det beror på 
vem man är”, fortsätter Kristina och tänker på tidningen i stort, och under-
förstått också de frågespalter som handlar om ekonomi och relationer (inter-
vju M:2):  

Jag är fascinerad över frågorna i tidningen, och de som skriver in. Jag är fa-
scinerad över att man är så korkad i många fall. Att man skriver och frågar 
om saker som är så fel, som man rimligen borde begripa när man fyllt 30, 
åtminstone vid 40 och framför allt vid 50. 

När informanterna funderar kring frågan om respektive tidning kan bidra 
med kunskap och verktyg till hjälp för ökat välbefinnande, svarar de utifrån 
sin egen erfarenhet samtidigt som de uttrycker ”den andra läsarens” åsikter i 
fråga. Den andra läsaren är en kvinna som visar sig vara informanternas 
motsats. Ett tydligt ”vi” ställs mot en namnlös men ständigt närvarande 
”andra” som ”tycker om det lite ytliga”, som kanske får hjälp av de artiklar 
informanterna väljer bort. Det är den andra läsaren som ställer så ”korkade” 
frågor till tidningens experter (intervju A:1; M:2).  

När informanterna diskuterar tidningarnas diskurser om hälsa och välbe-
finnande i fråga om användbarhet utan att just koncentrera sig på religion 
och andlighet som eventuell resurs för hälsa och välbefinnande, framträder 
den andra läsaren ännu tydligare.  

Karin (intervju T:2), tycker inte att Tara är ”jätteytlig”, men visst kan det 
bli lite ytligt ibland och då tänker hon särskilt på terapirådens snabba lös-
ningar. ”Men det får inte vara för svårt heller. Folk måste kunna ta till sig”:  

För en djupare förändring krävs det mer av mig själv än vad det står i en 
självhjälpsbok, eller i en punktlista. Men en del gillar det./---/Utveckling och 
mognad sker i dialog. Det räcker inte med att sätta upp en lapp på spegeln 
som säger att jag är vacker.  

Den andra läsaren uppskattar med andra ord de lite snabbare och enklare må 
bra-tipsen. Och hur mycket en individ tar till sig av tidningarnas råd beror på 
individens självkänsla. Låg självkänsla visar på en osjälvständighet, vilket 
betyder att individen i fråga inte klarar av att värdera eller förstå vad som 
passar henne bäst (Karin, intervju T:2). Informanterna menar däremot att de 
själva på ett medvetet sätt väljer vad de vill läsa och ta till sig  

Informanterna gör också klart att artiklar om hälsa och välbefinnande är 
någonting som de möter i många andra medier: 
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Det vore fel att säga att man inte bryr sig, för man matas ju hela tiden och det 
gäller inte bara Amelia, det gäller media överhuvudtaget. Men jag tycker det 
är mycket pekpinnar. /---/ Du är inte framgångsrik om du inte är perfekt och 
smal och jättesnygg och har den där karriären och tjänar si och så mycket 
pengar. Till och med tidningens uppmaning att slappna av blir till prestation 
(Klara, intervju A:1).  

Klara tycker inte heller om må bra-artiklarnas ”gör så här-rutor” och listor. 
Det känns som alltför lättvindiga lösningar på kanhända svåra problem. Å 
andra sidan: ”För vissa kan det räcka med att läsa och ta till sig [rutor och 
listor]. Det ska man inte underskatta. Men det måste vara utan krav på pre-
station”. Tidningen Amelia borde helt enkelt förklara för sina läsare att det 
inte handlar om någon ”prestationstävling”. Det räcker med att försöka, man 
behöver inte bli ”duktig” på att må bra eller må bättre.  

Informanterna beskriver sin medvetenhet om tidningarnas ibland motsä-
gelsefulla budskap. Men för Veronika blev det motsägelsefulla så irriterande 
att hon sa upp sin prenumeration på Amelia (intervju A:2).  

Trots kritiken tycks de flesta informanter hålla fast vid sin tidning. Det vi-
sar sig för övrigt att de informanter som läser M-magasin är mer trogna sin 
tidning är de informanter som prenumererar, eller har prenumererat på Ame-
lia och Tara. Det tyngsta skälet till att behålla sin prenumeration, eller att 
ibland köpa lösnummer, är tidningarna som helhet. Det är själva tidningen 
och tidningsstunden i sig, som utgör en må bra-faktor.  

7.4.4. Tidningen som må bra-faktor  
När det gäller tidningarnas innehåll i stort tycks informanterna överens om 
att Amelia, Tara och M-magasin erbjuder en intressant mix av artiklar och 
reportage om relationer, hälsa och skönhet, mode, kultur och resor. Här finns 
något ”för både kropp och själ” med ett ”substantiellt innehåll” (intervju 
M:1; M:3). Tara är till exempel inte bara ”en veckotidning som Hänt i Veck-
an, utan den har en djupare mening” (Karin, intervju T:2). 

Att till exempel läsa om andra människors erfarenheter i med- och mot-
gång tillhör det mest läsvärda i respektive tidning. Det är informanterna 
överens om. Det är berättelser som kretsar kring relationer, liv och död och 
svåra livsval. Jämfört med denna typ av material kommer artiklar om hälsa 
och välbefinnande i andra hand. Det gäller informanter i alla åldrar.  

När det gäller just ålder, är informanterna mycket medvetna om vilken ål-
derskategori respektive tidning vänder sig till. Det betyder nu inte att valet 
av tidning alltid avgörs av informantens biologiska ålder (intervju T:3). För 
Amelia- och Tara-läsarna är till exempel valet mellan Amelia och Tara inte 
alltid självklart. De ”hoppar” mellan tidningarna: ”Amelia är för de lite 
yngre och Tara för de lite äldre och jag känner mig någonstans lite mitt 
emellan. Åldersmässigt är jag ju mer åt Tara-hållet, men känslomässigt är 



 133

jag Amelia” (Emma, 45 år, intervju T:1). Solveig som åldersmässigt tillhör 
M-magasins målgrupp föredrar Tara eller Amelia om hon någon gång köper 
tidningen (intervju T:3).49  

Läsarna av M-magasin tvekar däremot inte om sitt val: ”Det finns inte så 
värst många tidningar som vänder sig till vår åldersgrupp”, konstaterar Anna 
(intervju M:3). Och Ingrid förklarar varför hon uppskattar den tydliga ål-
dersprofileringen av M-magasin.  

Kvinnor lyfts fram som en grupp att räkna med privat som offentligt. Det 
är kvinnor med implicit god ekonom och en livsstil där bland annat resor och 
litteratur tycks ingå som en självklarhet: 

Det är att hon [Amelia Adamo] lyfter fram den här gruppen lite äldre kvinnor 
som en köpstark och intressant grupp. Vi är inte bara något att stoppa undan i 
garderoben. Vi har faktiskt ett långt yrkesliv, där vi gjort ganska bra ifrån oss. 
Vi har en ekonomi, vi är värda att ta hänsyn till när det gäller varuutbud och 
resor och böcker och allt vad du vill. Där tror jag att hon, jag menar M-
magasin, har gjort en insats för att placera den här gruppen på kartan. Och det 
gillar jag (Ingrid, intervju M:1). 

Tidningarnas tydlighet beträffande målgruppens ålder och förväntade livsstil 
spelar således en avgörande roll för informanternas val av tidning. Det före-
faller som om respektive tidning uppfattas som relevant när det gäller åsikter 
och värderingar. 

Att M-magasins chefredaktör lyfts fram och blir till ett med sin tidning är 
ett fenomen som bland informanterna bara tillkommer just Amelia Adamo; 
”hon” är M-magasin, samtidigt som hon är en förebild för informanterna 
som yrkeskvinna, och kvinna 60-plus. Informanterna är dessutom välunder-
rättade om Adamo som privatperson. Det vill säga så som Adamo själv pre-
senterar sig i M-magasin och andra medier (intervju M:1-3).  

De informanter som läser Amelia och Tara har till skillnad från M-
magasin-läsarna inte skapat någon relation till ”sin” tidnings chefredaktör. 
Det är sällan de läser hennes krönika och de har inte lagt hennes namn på 
minnet (intervju A:1-3; T:1-3).  

7.4.4.1. Avkoppling, underhållning och egen tid 
Amelia, Tara och M-magasin framstår i sig som en må bra-faktor. Och det 
visar sig att flera informanter skapat sig en egen och återkommande procedur 
kring varje nytt nummer av Amelia, Tara eller M-magasin. I avhandlingens 
introduktionskapitel berättar Emma hur hon låser in sig i bastun en liten 

                               
49 Amelia, Tara och M-magasin riktar sig som vi sett i föregående kapitel till en tydligt av-
gränsad målgrupp beträffande ålder och livsstil. För Amelia som riktar sig till kvinnor 25-
plus, är läsarnas snittålder betydligt högre, nämligen 45 år, medan den genomsnittliga läsaren 
av Tara och M-magasin är 47 respektive 53 år (Bonnier Tidskrifter 2012-08-01 som refererar 
till Orvesto konsument helår 2011). 
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stund, för att i lugn och ro från den övriga familjen bläddra igenom ett nytt 
nummer av Tara. Bastun känns som en liten frizon, förklarar hon (intervju 
T:1).  

De informanter som läser Tara och M-magasin använder ordet ritual när 
de beskriver stunden med ett nytt nummer av tidningen. En stund av avkopp-
ling och egen tid tillsammans med tidningen och en kopp kaffe eller ett glas 
vin. Någon sjunker ner i en särskilt skön fåtölj, en annan kryper ner i sängen 
eftersom ”hon är en sängläsare”. En del informanter läser systematiskt ige-
nom hela tidningen från pärm till pärm, andra sparar en del artiklar för att 
tidningen ska räcka längre (intervju T:1-2, M:1-3).  

”Det är en liten högtidsstund faktiskt” (Karin, intervju T:2), när Tara 
kommer i brevlådan. Det är ett välkommet avbrott i vardagen, för Tara er-
bjuder avkoppling och förströelse:  

För mig är det nog underhållning. Det är som att gå på bio, som att unna sig 
något, som en fika. Det är avkoppling för mig. Det är så mycket allvar i job-
bet. Jag sitter med tunga saker. Det är ungefär som med teve-tittande, eller att 
ta en tidning och läsa. Det skingrar tankarna lite.   

Det är nu inte bara tidningarnas förväntade innehåll som påverkar informan-
ternas beslut att prenumerera på Amelia, Tara eller M-magasin. Tidningarnas 
layout, bild- och papperskvalitet bidrar till helhetsintrycket. Förutom tid-
ningarnas utseende handlar det om en positiv känsla av att hålla ett tjockt 
och tungt magasin i händerna (intervju T:2; M:1-3).  

Informanterna är i huvudsak nöjda med sin tidning. Men det finns som vi 
sett också kritik. Djup och substans har sin motsats i det som informanterna 
finner ytligt och bagatellartat även om det är svårt att komma på något kon-
kret exempel.  

Till syvende och sist överväger de positiva omdömena från informanter-
nas sida. Anna som både retar sig på tidningen och tycker att den är rolig, 
uttrycker det så här: ”Jag tror det är igenkännandet. De gör inte om den [M-
magasin] så radikalt. Det är en trygghet”.  

Och för att återknyta till stunden med ett nytt nummer av Amelia, Tara el-
ler M-magasin: ”Det är avkoppling att läsa [Amelia]. Det är en liten flykt 
från verkligheten, och väldigt många behöver det ytliga” (Erika, intervju 
A:1). ”Och rent generellt, man jobbar hårt och har sina egna bekymmer. 
Skönt att läsa om lycklig kärlek och bästa bullarna” (Erika, intervju A:1).  

Erika och Klara (intervju A:1), funderar ändå över vem det egentligen är 
som behöver den där verklighetsflykten. Är det tidningarna eller är det läsar-
na, eller tidningarna som tror att läsarna vill ha det så? Fast ”lite dröm vill 
man ha, lite tjusighet, men också verklighet; positiv verklighet” (Margareta, 
intervju M:2).  
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Det förefaller som om Amelia, Tara och M-magasin fyller en rad behov, 
kanske framför allt behovet av att få en stund för sig själv, som ett avbrott i 
vardagen, eller för att drömma sig bort en stund.  

Och den som inte tycker att tidningen fyller måttet kan helt enkelt säga 
upp sin prenumeration (intervju A:2). Man måste också komma ihåg, att ”vi 
som läser tidningen är väldigt krävande, men tidningen kan inte förnya sig 
hela tiden” (Frida, intervju M:3). 

7.5. Sammanfattning  
I det här kapitlet redogör jag för hur receptionsstudiens informanter definie-
rar begrepp som religion och andlighet, och vad det innebär att ”må bra”. Jag 
följer deras utsagor om hur de uppfattar Amelia, Tara och M-magasins före-
ställningar om hur läsaren bör förstå och uppleva religion och andlighet i 
förbindelse med hälsa och välbefinnande, som enskild individ och i relation 
till omgivningen. Informanterna ger också sin syn på om Amelia, Tara och 
M-magasin kan fungera som en resurs för deras eget meningsskapande i 
fråga. 

Informanterna definierar begreppet religion i förhållande till begreppet 
andlighet och tvärtom. Religion har en negativ klang och sammankopplas 
med institutionell religion och en på förhand bestämd troslära. Andlighet 
framstår däremot som någonting positivt, som individens eget självständiga 
val av tro och praktik – ett val utifrån vad hon själv finner meningsfullt; and-
lighet i betydelsen icke institutionell religion.  

För några informanter har varken religion eller andlighet någon personlig 
relevans, förutom att de är intresserade av ämnet. De som däremot utövar 
yoga, har en tro på en gudsgestalt enligt kristen tradition, eller översinnliga 
ljusgestalter, sjunger i kyrkokör utan att tro som ”de gör i kyrkan”, talar om 
sig själva som andliga hellre än religiösa.   

Informanterna tycks i första hand söka en praktisk och privat andlighet, 
med den egna erfarenheten och den egna upplevelsen i centrum. Det är ett 
synsätt som också möter dem i Amelia, Tara och M-magasin. Kyrkan, impli-
cit Svenska kyrkan och kristendomen, fungerar för informanter och tidningar 
som en gemensam referenspunkt, en gemensam kulturell resurs eller kun-
skapsbas, i förhållande till deras syn på andlighet.  

När informanterna förklarar vad de menar med att ”må bra”, associerar de 
inte till begrepp som religion och andlighet. Att må bra, tangerar för infor-
manterna en existentiell aspekt kring livets mening och sårbarhet, en indivi-
duell aspekt som förutom fysiskt och psykiskt välbefinnande handlar om 
möjligheten att kunna påverka, förstå och behärska sin livssituation. En 
tredje, relationell aspekt, framstår som den viktigaste för informanterna. Det 
vill säga att upprätthålla och verka för goda relationer med familj och vän-
ner.  
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Kan då Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser fungera som en 
resurs för informanternas eget meningsskapande? Enligt informanterna tycks 
Amelia, Tara och M-magasin i huvudsak bekräfta det de redan känner till 
och har kunskap om när det gäller må bra-diskursernas budskap och före-
ställningar. Men de vill känna sig uppdaterade och välinformerade kring 
olika företeelser.  

Samtliga informanter poängterar vidare att de väljer vad de vill läsa. Visst 
får de kunskap och inspiration genom tidningarnas olika avdelningar, men 
inte alltid och utifrån varje nummer. Den som verkligen har nytta av tidning-
arnas må bra-diskurser tycks, menar informanterna, vara den ”andra läsa-
ren”. Den kvinna som informanterna skapar till sin motsats.   

Att låta sig identifieras, definieras och omdefinieras av tidningarnas må 
bra-diskurser sker sammanfattningsvis på informanternas egna villkor. De 
väljer att låta sig bekräftas av tidningarna när det passar dem själva till ålder 
och innehåll. Att Amelia, Tara och M-magasin vänder sig till medel-
klasskvinnor med förhållandevis god ekonomi, arbete och goda sociala för-
hållanden, är informanterna medvetna om.  

Några informanter ställer frågan om Amelia, Tara och M-magasin verkli-
gen är ett forum för just religion. Det vill säga religion i institutionell me-
ning, inte den andlighet som informanter och tidningar omfattar. Att skriva 
om religion kräver balans, och nog finns det andra forum för det än kvinno-
tidningar, resonerar dessa informanter.  
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8. Diskursiva maktperspektiv 

I det här kapitlet diskuterar och analyserar jag de diskursiva maktperspektiv 
som framträder inom tidningarnas må bra-diskurser. Det vill säga den makt 
som Amelia, Tara och M-magasin ger och tar i förhållande till sig själva och 
respektive målgrupp med avseende på forskningsfrågorna.  

Genom det sätt på vilket tidningarna identifierar, definierar och omdefini-
erar sina läsare, urskiljer jag återkommande mönster med hjälp av begrepp 
som diskursiv och relationell makt, dubbelpositionering, syntetisk personal-
isering och affinity. Jag ger exempel på hur tidningarna kan tilltala sina lä-
sare, och vad jag uppfattar som chefredaktörens dubbla roller i samman-
hanget.  

8.1. Maktfördelning och maktrelationer 
8.1.1. Diskursiv och relationell makt 
För att besvara avhandlingens forskningsfrågor har jag koncentrerat under-
sökningen av Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser kring de tre 
aspekter som bidrar till diskursens förmåga att skapa den verklighet som 
tidningarna erbjuder sina läsare (jfr Fairclough 2009:64f). Det vill säga de 
sociala identiteter eller subjektpositioner, de sociala relationer, samt de bety-
delse- eller kunskapssystem som framträder inom nämnda diskurser. Dessa 
tre aspekter överensstämmer med språkets tre funktioner och meningsskap-
ande dimensioner, vilket Fairclough beskriver som diskursens identitets-
funktion, relationella funktion, samt ideationella funktion (2009:64f). 

Genom nämnda aspekter och funktioner framträder den makt som jag ut-
går ifrån att Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser utövar genom 
sina konstruktioner av läsarnas förståelse och upplevelse av religion och 
andlighet i förbindelse med hälsa och välbefinnande (jfr Fairclough 
2009:86f). Jag betraktar därmed respektive tidning som en struktur av ”reg-
ler och resurser” (jfr Giddens 2014:14f, 23), i förhållande till den föreställda 
och den faktiska läsaren.  

Här uppmärksammar jag hur Amelia, Tara och M-magasin kan utöva 
denna makt. Först genom ett ritualiserande mönster där läsaren identifieras, 
definieras och omdefinieras. Därefter, för det andra, genom syntetisk per-
sonalisering och affinity, två begrepp som visar hur tidningarna försöker 
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göra sig till ett med läsaren, för att läsaren ska känna sig som ett med sin 
tidning.  

För det tredje och fjärde analyserar och diskuterar jag tidningarnas tilltal 
till läsaren, samt chefredaktören som läsarens förebild och rollmodell. Men 
innan dess, några ord om hur vi kan förstå begreppet makt. 

De texter eller diskurser som Amelia, Tara och M-magasin producerar är 
med Faircloughs terminologi en språklig handling (1995:54f). Det är texter 
som riktar sig till tidningarnas respektive målgrupp – en grupp exklusivt och 
explicit utvalda kvinnor som trots en viss förmodad homogenitet, kan tolka 
texterna på olika sätt. Textens betydelse är varken entydig eller transparant 
(Fairclough 2009:75).  

En text är alltså öppen för olika tolkningar, ändå finns där vissa begräns-
ningar (jfr Hirdman 2001a:47; Fairclough 2009:75). De bestäms av den 
verklighetsuppfattning, de normer och värderingar som omger tidningar och 
läsare (jfr Sumiala 2013:117). Den diskursiva praktikens styrka är trots detta 
att diskurser inte bara produceras och reproduceras. De kan förändras genom 
förhandling och omförhandling genom diskursiv praktik – den process där 
textproducenter och textkonsumenter möts kring tolkningen av en text (Fair-
clough 1995:57ff).  

Den förhandlingsposition som Amelia, Tara och M-magasin antar i egen-
skap av textproducenter ger vidare uttryck för två övergripande former av 
makt (jfr Fairclough 1995:67; Wodak och Meyer 2012:32): diskursiv och 
relationell makt. Två perspektiv som förstärker varandra (Ahrne 2009:13f). 

Amelia, Tara och M-magasins diskursiva makt kommer till uttryck genom 
den kunskap, de normer och värderingar om kvinnor, religion och välbefin-
nande som tidningarna förmedlar. Kvinnor 25-plus, 40-plus, respektive 50-
plus erbjuds ett mönster för hur de förväntas förstå sig själva, sin omgivning 
och bidra till sitt eget välbefinnande (jfr Johannisson 2005:39).  

Amelia, Tara och M-magasin ställer så att säga diagnos och upprättar en 
handlingsplan för ökat välbefinnande. Tidningarnas uppmaning till läsaren 
att använda sig av bland annat yoga och meditation för stresshantering, tycks 
ske i ett interdiskursivt samtal med andra medier och aktörer som föresprå-
kar olika former av de båda praktikerna (se kapitel 6, 7 och 9). Ämnet är inte 
unikt för Amelia, Tara och M-magasin. 

Maktrelationer och maktresurser måste vidare förstås relationellt. Den 
som till exempel saknar och efterfrågar expertkunskap beträffande hälsofrå-
gor kan hamna i ett beroendeförhållande till den som innehar denna kunskap. 
Det gäller även andra former av resurser som den ena parten har, men som 
den andra saknar och är i behov av (Ahrne 2009:13f).  

Men där det finns makt finns det alltid motmakt, eller utrymme för ifråga-
sättande, förhandling och omförhandling, menar sociologerna Göran Ahrne, 
Christine Roman och Mats Franzén (1996:22f; jfr Giddens 2014:14f, 23ff). 
För Amelia, Tara och M-magasins del skulle det innebära att tidningarnas 
makt inte är absolut. Det mått av diskursiv och relationell makt som tidning-
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arna utövar, bestäms av den faktiska läsarens behov – och om läsaren menar 
att dessa behov tillgodoses genom tidningen eller inte (jfr Ahrne, Roman och 
Franzén 1996:23). Hur receptionsstudiens informanter uppfattar tidningarnas 
maktanspråk analyseras och diskuteras i nästa kapitel.  

8.1.2. Identifikation, definition och omdefinition 

Medieforskning om ritualer handlar främst om att förklara mediekonsumen-
ternas beteende och tolkning av särskilda ritualer, samt hur medier i egen 
kraft eller tillsammans med andra aktörer, kan skapa och ritualisera en of-
fentlig händelse som till exempel prinsessan Dianas död 1997, eller mordet 
på utrikesminister Anna Lind 2003 (jfr Curran och Gurevitch 2005:48ff; 
Sumiala 2013:45ff). Även användandet av medier i sig, kan uppfattas som en 
ritual (jfr Becker 1995:629; se kapitel 7 och 9).  

Här är mitt syfte däremot att visa på det ritualiserande mönster som Ame-
lia, Tara och M-magasin använder sig av i sina må bra-diskurser för att åter-
kommande identifiera, definiera och omdefiniera sina läsare i förhållande till 
tidningarnas diskursiva förståelse av religion och andlighet, och hur läsaren 
bör förstå och uppleva religion och andlighet i förbindelse med hälsa och 
välbefinnande – som enskilda individer och i förhållande till omgivningen.  

Kvinnotidningar eller livsstilsmagasin för kvinnor erbjuder sina läsare att 
förstå och omdefiniera sitt eget jag, menar Gough-Yates (2003:144). Men 
jag anser att tidningarnas självpåtagna uppgift börjar med att först identifiera 
och definiera läsaren för att sedan tydliggöra hennes plats inom Amelia, Tara 
och M-magasins må bra-diskurser. Därefter kan tidningarna visa hur läsaren 
som aktiv aktör kan omsätta den kunskap och de praktiska må bra-verktyg 
som tidningarna tillhandahåller.  

Vi kan tala om en etableringsfas när Amelia, Tara och M-magasin identi-
fierar och definierar vilka kvinnor som riskerar att drabbas av till exempel 
stress, samt vilka fysiska och psykiska symtom som stress kan ge upphov 
till. Etableringsfasen följs av en omdefinierings- eller övergångsfas där läsa-
ren förväntas tillägna sig de metoder och praktiker som tidningen föreslår för 
att lära sig hantera eller undvika stress.  

Övergångsfasen övergår sedan i det nya tillståndet – ett tillstånd som fö-
refaller både instabilt och osäkert, eftersom läsaren ständigt måste arbeta för 
att hålla sig kvar i denna fas. Det förväntas hon göra med tidningens åter-
kommande hjälp under eget ansvar och arbete. Amelia, Tara och M-magasin 
kan här använda metaforen ”nytt liv”, för att beskriva detta nya tillstånd som 
uppnåtts genom förändring till ökat välbefinnande (A5:2003:3, 44-50; A19: 
2003:1; T1:2006:77–82; T3:2009:102–107; T8:2009:116–119; M1:2006:13; 
M5:2006:11, 22-25).  

Amelia, Tara och M-magasin tar sig samtidigt rätten att förse respektive 
målgrupp med ytterligare behov för ökat välbefinnande. Det betyder att läsa-
ren kan befinna sig i olika faser samtidigt. Tidningarnas föreskrivna rituali-
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serade mönster tycks därför vara ett cirkulärt fenomen. Målgruppens förbätt-
rings- och förändringspotential ter sig dessutom konstant och outsinligt.  

Amelia, Tara och M-magasins så kallade dubbelpositionering, där tid-
ningarna positionerar sig själva och den föreställda läsaren i förhållande till 
varandra (jfr Kroløkke och Sørensen 2006:58), visar att tidningarna tilldelar 
sig själva rollen som kunskapsförmedlare och vägledare. Målgruppen, som 
annars beskrivs som kapabla och självständiga yrkeskvinnor, förväntas ha 
behov och vilja, kapacitet och resurser att agera utifrån tidningarnas före-
skrivna handlingsanvisningar. Den identitet och agens som tidningarna till-
delar läsaren förefaller därför både begränsande och frigörande. Begränsande 
därför att Amelia, Tara och M-magasin tar sig rätten att definiera och posit-
ionera sina läsare i förhållande till tidningarnas bild av religion och andlig-
het, hälsa och välbefinnande för kvinnor omkring 25, 40 och 50 år.  

Dessa gränser är i själva verket under ständig omprövning: ”vad som be-
traktas som sjukt och friskt, normalt och avvikande förändras ständigt” och 
”uppstår i livliga samtal mellan kropp, samhälle och samtidens kulturella 
koder” (Johannisson 2006:35, 29). Den struktur, eller de regler och resurser 
som tidningarna byggt upp inom sina må bra-diskurser, är alltså föränderliga 
i samverkan med samhällets dominerande diskurser och den faktiska läsaren 
(jfr Giddens 2014:16). 

Jag menar att Amelia, Tara och M-magasin – tillsammans med tidningar-
nas faktiska läsare – är en del av detta diskursiva samtal där tidningarna 
bidrar till att producera, reproducera och omförhandla vad som är att be-
trakta som hälsa och välbefinnande i samhälle och samtid.  

Mediernas makt i generell mening och i fråga om ritualer och rituali-
sering beror på mediernas förmåga att skapa och återskapa en trovärdig bild 
av verkligheten, en bild som i det här fallet grundar sig på tidningarnas och 
läsarnas gemensamma kulturella kunskap och resurser (jfr Sumiala 
2013:117). Utifrån detta perspektiv gäller det för Amelia, Tara och M-
magasin att regelbundet identifiera, definiera och omdefiniera läsaren på ett 
sätt som läsaren finner relevant, attraktivt och genomförbart.  

En i medier föreskriven ritualisering av företeelser och händelser innefat-
tar alltid någon form av makt, menar medieforskaren Johanna Sumiala 
(2013:89). Makt att definiera den ritualiserade praktikens innehåll, vem eller 
vilka som har rätt att delta och vilka roller de ska spela (jfr Sumiala 2013:35, 
9). Ritualer och ritualisering bidrar till en både individuell och kollektiv 
identitet, en tillhörighet och en känsla av gemenskap (Sumiala 2013:69, 35). 
En ritual som ingen vill delta i kan försvinna eller förlora sin kollektiva pot-
ential och makt (Sumiala 2013:69). 

Ritualer och ritualisering synliggör vidare sociala konventioner och grän-
ser, normer och värderingar (Sumiala 2013:35, 9; Becker 1995:629). En 
ritual är någonting som bryter mot vardagens rutiner. Ritualer handlar om 
förändring och ordning i en situation som kan upplevas – eller tillskrivas – 
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som kaotisk eller negativ. Där finns ett återkommande upprepande drag, 
samt ett mått av redundans (Becker 1995:629), det vill säga igenkännande.  

En upprepad konsumtion av Amelia, Tara och M-magasin skulle därför 
kunna fungera som en förberedande, förstärkande och bekräftande struktur 
för förståelsen och upplevelsen av religion och andlighet i relation till hälsa 
och välbefinnande. Men det är med Giddens ingen tvingande struktur 
(2014:16). Läsaren måste inte nödvändigtvis omsätta tidningarnas tips och 
råd i praktisk handling. Tidningarnas kvinnorepresentationer kan förkastas 
eller fungera som vikarierande subjekt för den som inte vill omsätta före-
skrifterna om till exempel mappies nya liv i praktisk handling, utan bara 
drömma eller fantisera om en förändring (jfr Campbell 1990:89; se kapitel 
6).  

Tidningarnas identifikation och definition av läsaren tycks samverka med 
den diskurs som omfattar Giddens föreställning om det senmoderna jagets 
reflexiva projekt. Det vill säga individens ständigt pågående tolkning och 
omtolkning av det egna jaget i förhållande till aktuella och tidigare erfaren-
heter. Det reflexiva projektet framstår som ett rent överlevnadsprojekt i en 
tillvaro som beskrivs som alltmer fragmentiserad och individcentrerad. 
Människans identitet och självmedvetande tycks hänga ihop med hennes 
förmåga att ständigt skapa en sammanhängande berättelse om sig själv 
(1999:66ff). Den viktigaste existentiella frågan är hur individen blivit den 
hon är och vart hon är på väg (Giddens 1999:70).  

Kännetecknande för detta reflexiva jag är vidare, enligt Giddens, dess 
kroppslighet (1999:257). Kroppen har blivit ett maktcentrum för självdisci-
plin och självkontroll (Giddens 1999:73). Kroppen är både sitt material och 
verktyg i arbetet för att synliggöra detta jag (Giddens 1999:79; se vidare 
kapitel 9).  

Amelia, Tara och M-magasin fullgör det uppdrag som tidningarna själva 
har åtagit sig, nämligen att som läsarens bästa väninna dela med sig av sin 
kunskap och de verktyg som tidningarna anser att läsaren behöver för att ta 
kontrollen över sitt liv och välbefinnande (se kapitel 1). Att definiera, identi-
fiera och omdefiniera sina läsare är ett uttryck för makt. Men det är alltså 
inget maktspråk med tvingande verkan för den faktiska läsaren. Den före-
ställda läsaren däremot, hennes röst är densamma som tidningens röst.  

8.1.3. Syntetisk personalisering och affinity 

Amelia, Tara och M-magasin kommunicerar aktivt och direkt med sina lä-
sare. Användningen av personliga pronomina som ”jag” (här i betydelsen 
den tänkta läsarens jag), ”du”, ”din” och ”ditt”, liksom ”vi” och ”oss”, är ett 
individuellt och kollektivt tilltal som kan uppfattas både inkluderande och 
exkluderande. Det kan knappast vara tidningens mening att alla läsare lider 
av till exempel stress. Men om tillräckligt många känner igen sig i Amelia, 
Tara och M-magasins beskrivningar, eller anser att de får värdefull informat-
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ion om stress, kan tidningen ändå framstå som relevant (jfr Sumiala 
2013:117; se vidare kapitel 7).  

Användningen av personliga pronomina framstår som en del i den identi-
fikationsprocess som innefattar både tidning och läsare: tidningen försöker 
identifiera sig med läsaren, för att läsaren ska kunna identifiera sig med 
Amelia, Tara eller M-magasin (jfr Kroløkke och Sørensen 2006:58). Det vill 
säga den kunskap, de erfarenheter och värderingar som presenteras och till-
skrivs läsaren inom tidningarnas må bra-diskurser. Det är en positionering på 
tidningarnas villkor, och en intimisering av det journalistiska tilltalet. Eller 
som Hirdman, Kleberg och Widestedt uttrycker det: en medialisering av 
offentlig intimitet där ett privat ”du” bär illusionen av tidningarnas möte med 
läsaren ansikte mot ansikte (2005:112).  

Med Faircloughs terminologi kan detta beskrivas som en syntetisk per-
sonalisering (2009:98). För att skapa en relation mellan tidning och läsare 
relaterar Amelia, Tara och M-magasin till läsarnas ”livsvärld” (ett begrepp 
Fairclough lånat av Habermas; se not kapitel 5), eller vad de anser vara tid-
ningarnas och läsarens gemensamma erfarenheter och föreställningar. Denna 
syntetiska personalisering kan vidare förstås som ett försök att skapa en face-
to-face situation i tre offentligt publicerade tidningar på en offentlig och 
kommersiell arena och marknad (jfr Fairclough 2009:98).  

Ett exempel från Amelia visar tidningens önskan om läsarkontakt och lä-
sargemenskap. Ett aktivt och tydligt tidnings-”vi” möter ett lika aktivt och 
tydligt läsar-”ni” som chefredaktören hoppas ska bli ”beroende” av tidning-
en. Chefredaktören låter även förstå att hon försöker tillgodose läsarens för-
väntningar beträffande tidningens innehåll:  

Det är roligt att allt fler upptäcker (och helst blir beroende av) Amelia. Det är 
ett underbart betyg på redaktionens arbete. Varje gång ni går till kiosken eller 
får tidningen i brevlådan förväntar ni er något bra från oss. Några bra råd, 
läsning som griper tag, snygga kläder, användbara restips, skribenter som får 
smilbanden att vinklas uppåt, kanske någon läcker karl att titta på, gulliga 
ungar att bli sugen på, eller knäppa åsikter som får er att fatta pennan eller 
datorn och skriva till oss! (Gör det ofta!). Självklart kan vi inte alltid leva upp 
till era förväntningar, men jag kan garantera att vi försöker (A6:2000:5). 

Amelias chefredaktör refererar här till det som framstår som en gemensam 
överenskommelse mellan tidning och läsare: förutom män och barn – som 
objekt och subjekt – förmodas målgruppen, som är i familjebildande och 
barnafödande ålder, vara intresserade av det som utmärker kvinnotidningens 
innehåll. Att chefredaktören inbjuder till en dialog kring innehållet, visar 
återigen på det ömsesidiga beroendet mellan tidning och faktiska läsare (jfr 
M14:2009:3).  

Taras chefredaktör kan sägas gå ett steg längre i relationen till läsarna, 
genom uttrycket ”älskade läsare” (T4:2006:5; T16:2006:5): ”Ni vet att vi är 
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tidningen som älskar er allra mest!” (T1:2009:7), ”Tack för i år älskade lä-
sare!” (T1:2009:7).  

Affinity är ett annat begrepp som beskriver den känsla av gemenskap och 
samhörighet som kan uppstå när tidningens faktiska läsare stämmer överens 
med tidningens väl definierade målgrupp. M-magasin har ju, som tidigare 
framgått, skapat ett särskilt namn för sin särskilda målgrupp, det vill säga 
mappies. Detta kan uppfattas som ett försök från tidningens sida att förstärka 
målgruppens utvaldhet. Men denna gemenskap är trots allt en föreställd ge-
menskap, eftersom det är omöjligt för tidningarna – och den faktiska läsaren 
– att verkligen känna varandra (jfr Anderson 1991:45).  

Den föreställda läsarens upplevelse av gemenskap mellan tidning och lä-
sare kan inte vara någonting annat än tidningarnas idé om denna gemenskap. 
Den faktiska läsaren däremot, kan som receptionsstudien visar, skapa ett 
förhållande till Amelia, Tara eller M-magasin på sina egna villkor, utifrån 
sina behov och eventuella identifikation.  

Genom att identifiera, definiera och omdefiniera sina läsare, konstruerar 
tidningarna de ramar inom vilka läsaren själv förväntas skapa sitt eget jag 
och sitt eget välbefinnande. Men Amelia, Tara och M-magasins relationella 
och diskursiva makt handlar till syvende och sist om ett samspel mellan tid-
ningarna och den faktiska läsaren; om tillskrivna och faktiska behov, om 
identifikation, normer och värderingar. 

8.1.4. ”Ett ständigt närvarande imperativ”50 

Med hjälp av några exempel från Faircloughs så kallade aktivitetstyper vill 
jag tydliggöra hur Amelia, Tara och M-magasin kan tilltala sina läsare ge-
nom den samlade röst som består av tidningarnas respektive chefredaktör, 
medverkande skribenter, experter och intervjupersoner.  

Jag ger exempel på tre växelverkande aktivitetstyper som kan förekomma 
inom Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser och som skapar makt 
och hegemoni. Det vill säga aktivitet, subjektpositioner och språklig stil 
(Fairclough 2009:127f, 158, 76f; 1995:128).  

 Den aktivitet och den subjektpositionering som, för det första, dominerar 
tidningarnas må bra-diskurser är en kunskapsöverförande situation. Amelia, 
Tara respektive M-magasin tilldelar läsaren rollen som mottagare av den 
kunskap, de erfarenheter, normer och värderingar som tidningarna förmedlar 
angående hälsa och välbefinnande där religion och andlighet kan ingå som 
en resurs. Tidningarna tilldelar sig rollen som den goda väninnan eller lära-
ren som vet vad läsaren behöver.  

I till exempel M-magasins första nummer 2009 (M1:2009:3, 83-95), om-
fattar aktiviteten, eller må bra-diskursen, fem artiklar under huvudrubriken 
”Gott nytt träningsår”. M-magasin positionerar läsaren som vi tidigare har 

                               
50 Williamson 1995:56. 
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sett genom att identifiera och definiera läsaren som en kvinna över 50 år som 
riskerar att drabbas av en lång rad åldersrelaterade obehag som sömnpro-
blem, klimakteriebesvär, dålig blodcirkulation, balanssvårigheter och mat-
smältningsproblem.  

Det är nu inte bara M-magasin och den föreställda läsaren som deltar i 
denna kunskapsöverförande aktivitet. För att legitimera och förstärka sin 
argumentation tar M-magasin hjälp av påståendet ”forskningen är entydig: 
motion är det bästa man kan göra för sin hälsa”. Träningsprogrammet är 
dessutom ”skräddarsytt” för mappies. I samma förstärkande syfte, och som 
läsarens förebild, framhåller tidningen kung Carl XVI Gustaf som på bild 
syns praktisera stavgång (M1:2009:3, 83-95).  

M-magasin beskriver, informerar och förklarar ingående vilka fysiska och 
psykiska risker läsaren utsätter sig för om hon inte följer tidningens uppma-
ningar att träna och utöva yoga; yoga som förutom att stärka urinblåsan, 
bäckenområdet och levern, kan göra kroppen mer flexibel och stark. På in-
struerande fotografier syns namngivna kvinnor visa de rörelser och yoga-
positioner som läsaren bör praktisera (M1:2009:3, 83-95).  

Amelia, Tara och M-magasin kan förstärka eller legitimera sin makt ge-
nom medverkande nationella och internationella experter som stressforskare, 
näringsfysiologer och personliga tränare (T13:2009:101–107; A15:2006:67; 
A18:2006:46–47; T10:2009:95–101; M2:2006:87–91; M1:2012:9). Det är 
direkt eller indirekt citerade experter (jfr Fairclough 1995:125f), inom skol-
medicin/biomedicin eller alternativa, komplementära metoder. Intervjuper-
soner, okända och kända kvinnor från medier, film och teater, berättar om 
vad olika träningsformer, yoga och meditation betyder för deras välbefin-
nande.  

Dessa kända och okända kvinnor blir till representationer för en kvinna 
som tar ansvar för sin egen kropp (A7:2003:10–15; A12:2003:103–108). 
Från att ha identifierats och definierats med samma besvär eller problem som 
läsaren, representerar hon den omdefinierade kvinnan: hon som genomgått 
etableringsfasen, övergångsfasen och nått ett tillstånd fritt från exempelvis 
sömnproblem.  

Ännu ett tydligt exempel på detta konstrueras av Tara hösten 2009, då 
tidningen identifierar sig som läsarens guide i den ”alternativa världen” 
(T10:2009:90–93; jfr M6:2009:9:85–101; M15:2009:90–101).  

Utgångspunkten är två retoriska frågor som ställs å läsarens vägnar: ”Vad 
ska man tro? Vågar man prova?” Dessa frågor besvaras sedan av en di-
striktsläkare och en shiatsu-terapeut som båda är överens om att alternativa 
metoder inte passar in i de ”västerländska bevis-mallarna” (T10:2009:90–
93).  

I den aktivitet som beskrivs deltar läsaren som den lyssnande och lärande 
där även fyra medelålders medelklasskvinnor (en kontorist, två lärare och en 
sjuksköterska), tjänar som ställföreträdande läsare och exempel på att rosen-
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terapi, yoga, rosenrot och akupunktur har hjälpt dem mot bland annat värk, 
depression och migrän.  

Tara presenterar alltså två personer som genom sin profession, kompetens 
och egna erfarenheter ska bedöma om alternativa metoder verkligen kan 
lindra och bota olika symtom. Att distriktsläkaren har sin medicinska skol-
ning är underförstått. Men för att legitimera terapeutens uttalanden får läsa-
ren veta att hon själv provat en rad alternativa metoder. Terapeuten har dess-
utom studerat medicinsk antropologi vid University of London och har, lik-
som distriktsläkaren kontakt med Karolinska institutet.  

Tidningarna positionerar således inte bara sig själva i förhållande till läsa-
ren (jfr Kroløkke och Sørensen 2006:58), utan tidningar och läsare i relation 
till andra medverkande inom den aktivitet som är må bra-diskursernas kän-
netecken. Det vill säga att upplysa läsaren om något tidningarna anser att 
läsaren behöver få kunskap om.  

För att förstärka de sociala identiteter som konstrueras och framställs 
inom de aktiviteter som presenteras i tidningarnas må bra-diskurser – inklu-
sive de egenskaper som tillkommer dessa identiteter – använder Fairclough 
begreppet etos. Etos inbegriper hela människan. Etos är det förkroppsligade 
jaget (Fairclough 2009:166f), vilket tydliggörs genom de praktiker och me-
toder för välbefinnande som Amelia, Tara och M-magasin presenterar. Fy-
siskt och psykiskt välbefinnande görs av läsaren själv – genom och med 
hjälp av den egna kroppen.  

Amelia, Tara och M-magasin sätter agendan. De bestämmer vilka aktörer 
som kommer till tals och vilka positioner dessa har i förhållande till 
varandra, till den kunskap som förmedlas och hur. Det betyder att subjektpo-
sitioner, kunskap och relationer kan förändras och variera. Som aktörer på 
sin egen arena kan tidningarna sätta gränser och flytta gränser (jfr Fairclough 
1995:50f). Det gäller även inställningen till viss kunskap, eftersom både 
tidningar och läsare (föreställda såväl som faktiska läsare), inte kan isoleras 
från den sociala och kulturella kontext där de lever.  

Amelia, Tara och M-magasin använder sig sedan, för det andra, av olika 
språkliga stilgrepp för att engagera sina läsare. Fairclough använder begrep-
pet tenor för vad som karaktäriserar den samtalston som förekommer mellan 
diskursens deltagare. Det vanligaste är att som i M-magasins ”Gott nytt trä-
ningsår” vända sig till läsaren med ett informellt och vardagligt ”du”. Men 
det är ett ”du” som trots den informella tonen, och det personliga pronomen-
et ”du”, ändå implicerar en asymmetrisk och ojämlik relation mellan tidning 
och läsare. Tidningen talar inte med läsaren, utan till henne. Läsarens uppgift 
är att ta emot och lyssna till tidningens tydliga uppmaning att ”Starta året 
med vår hälsopresent”. Tidningen ”ger” sina läsare en ”kom i form special” 
(M1:2009:3, 83-95).  

Det händer som vi tidigare sett i diskussionen kring begreppen syntetisk 
personalisering och affinity, att Amelia, Tara och M-magasin även konstrue-
rar ett symmetriskt maktförhållande, eller att över- och underordning kan 
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växla, som när Taras chefredaktör i informell ton förklarar att de är den tid-
ning som älskar sina läsare allra mest (T1:2009:7; jfr Ahrne, Roman och 
Franzén 1996:22f). Vi ser det också när M-magasin inkluderar både sig själv 
och läsaren i uttrycket ”vi mappiesar” (M2:2009:6).  

Tenor visar tillsammans med modalitet och retorisk modalitet hur ett visst 
uttalande är beskaffat. Tidningarna kan växla från rollen som vikarierande 
eller ställföreträdande läsare till sin egen röst för att informera, beskriva och 
argumentera för exempelvis qi gong som en metod för stresshantering (jfr 
Fairclough 1995:128; A9:2000:93).  

Modalitet kan fortsättningsvis uttrycka tidningens makt i förhållande till 
läsaren genom att Amelia, Tara och M-magasin talar med auktoritativ röst, 
alternativt med deklarativ stämma genom att påstå, förklara, förkunna, eller 
tillkännage vad som är bäst för läsaren i en viss situation (Fairclough 
1995:128). ”Först när du fått direktkontakt med din inre röst vet du vad du 
verkligen vill”, vilket då kan ske genom yoga och meditation (M6:2009:85–
101). Tara påstår för sin del att ”Datorn kan hjälpa när själen värker”, angå-
ende kognitiv beteendeterapi på nätet (T4:2006:96–99). 

Tidningarnas interogativa röst, är en frågande retorisk stämma där de ger 
röst åt den tänkta läsaren med hjälp av frågor och påståenden i jag-form: 
”Hur lugnar jag ner mig?” (A3:2000:62), ”Hur ska jag hinna? Hur ska jag 
orka?” (A11:2000:56–63), ”Om jag inte vore så förbaskat trött” 
(A23:2000:55–61), ”Varje gång du tänker: Jag måste! Tänk: Vem är det som 
säger att jag måste?” (A28:2009:5).  

Med hjälp av retoriska frågor som ”Vad är qi gong?” och ”Varför är det 
så bra?”, förklarar Amelias interogativa röst vad qi gong är, vem som har 
nytta av qi gong och varför (A9:2000:93). Läsaren uppmanas att sätta upp en 
medföljande plansch med illustrerade övningar.  

Tidningarnas imperativa eller uppmanade röst (Fairclough 2009:76; 
1995:128), är ett ”ständigt närvarande imperativ”, som kulturhistorikern 
Judith Williamson uttrycker det (1995:56). Det är en både uppfordrande och 
uppfostrande ton som kan få qi gong att framstå som en nödvändig praktik 
(A9:2000:93). Exemplen är många i såväl Amelia som i Tara och M-
magasin (vilket även framgår av tidigare exempel): ”yoga bort mensvärken” 
(A2:2003:56–57, ”Andas dig till plattare mage” (A23:2003:47–63), ”Hitta 
lugnet med mantra-yoga” (A17:2009:68–72). ”Yoga är din bästa pensions-
försäkring” (M1:2009:83–95; jfr M2:2009:90–94). Taras ”må-bättre-guide” 
som gör dig ”friskare, snyggare och gladare på 3 veckor” (T1:2003:19–24). 

Jag menar att Amelia, Tara och M-magasin gör den föreställda läsaren till 
ett objekt för tidningarnas kunskap och föreställningar om kvinnor och väl-
befinnande. Samtidigt tilldelas läsaren en rad verktyg för att hon som subjekt 
ska kunna hjälpa sitt eget objektifierade jag. Bara den faktiska läsaren kan 
sedan svara på om det eller de subjekt som tidningarna identifierar, definie-
rar och omdefinierar stämmer överens med hennes identitet och verklighets-
uppfattning. 
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Amelia, Tara och M-magasin tycks tilltala sina läsare på ett sätt som är 
utmärkande för kvinnotidningar som genre. Det är ett tilltal som tidningar 
och läsare verkar förvänta sig och vara överens om (jfr Fairclough 
2009:75ff).  

Hirdman visar i avhandlingen Genus, sexualitet och publiksyn i Veckore-
vyn och Fib aktuellt, hur tidningarnas val av genre och tilltal tydliggör tid-
ningarnas idéer om läsaren (2001a:281). Genom detta tilltal söker tidningar-
na tala om för sina läsare att ”vi-vet-vilka-ni-är-och-vad-ni-vill-ha”, samt 
”vi-vet-vem-du-borde-vara” (Hirdman 2001a:281; jfr Gresaker 2013:80).  

Beträffande Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser skulle jag 
vilja tillägga: ”vi vet hur du ska kunna bli den du borde vara, eller egentligen 
är”. Detta sker då genom tidningarnas återkommande och därigenom bekräf-
tande ritualiserande mönster där läsaren identifieras, definieras och omdefi-
nieras, för att i symbolisk mening lotsas igenom en etableringsfas, en över-
gångsfas och en omdefinieringsfas för ökat välbefinnande.  

”Idéer om publiken säljs inte bara till annonsörer utan till publiken själv”, 
fortsätter Hirdman (2001a:281), och det vi egentligen bör fråga oss är: 

 
hur olika genrer konstrueras av medier för att passa de föreställningar de har 
om sin publik. Förhållandet mellan läsare och olika medier kan då liknas vid 
ett implicit kontrakt som erbjuds publiken vilket kan ses i textens retoriska 
konventioner och hur de positionerar läsaren (2001:45f).   

 
Hur detta kontrakt kan tolkas av receptionsstudiens informanter analyseras i 
efterföljande kapitel. Den ideala läsaren, på det sätt hon konstrueras av Ame-
lia, Tara och M-magasin, tycks underteckna nämnda kontrakt – en gemen-
sam förståelse av vad tidningar och läsare kan förvänta sig av en kvinnotid-
ning.  

Som aktörer på sin egen arena, det vill säga den egna tidningen, har Ame-
lia, Tara och M-magasin ändå tolkningsföreträde. Textens, den kommunika-
tiva handlingens diskursiva och relationella makt finns i språket, i de ord och 
meningar som kan påverka människors sätt att tänka och som skapar verk-
lighet (Ahrne 2009:15). Det är språkliga konstruktioner som kan förstärka 
tidningarnas diskursiva och relationella makt, och som förekommer inom må 
bra-diskursernas alla genrer; artiklar, reportage, notiser och så vidare.  

8.1.5. Chefredaktörens dubbla positioner 

Chefredaktören är kvinnotidningens bästa försäljningsargument. Chefredak-
tören tillskrivs ett slags sjätte sinne för vad läsare och annonsörer vill ha, 
hävdar Gough-Yates (2003:118ff). Utifrån denna maktposition blir chefre-
daktören en förbindelselänk mellan konsumenter och annonsörer.  

När det gäller Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser, framträder 
två tydliga men överlappande positioner: chefredaktörens position som läsa-
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rens förebild och uppgiften att som främsta företrädare för tidningen för-
kroppsliga densamma.  

I Amelia, Tara och M-magasin möter tidningarnas respektive chefredak-
tör sina läsare i en egen krönika i inledningen av varje nummer. Chefredak-
tören hälsar läsaren välkommen, presenterar föreliggande nummer och lyfter 
fram några särskilda artiklar som läsaren uppmanas att ta del av. Krönikan 
som genre ger också utrymme för chefredaktörens egna åsikter och reflekt-
ioner kring aktuella ämnen.  

Som framgår av receptionsstudien, talar de informanter som läser M-
magasin ofta om M-magasin som ”hon”, med implicit eller explicit hänvis-
ning till Adamo. Jag återkommer till informanternas synpunkter i efterföl-
jande kapitel. Just här vill jag visa hur chefredaktören själv kan använda sig 
av sin karriär och sina livserfarenheter som strategi för att förstärka M-
magasins profil inom och utanför tidningen. Adamo intar själv en position 
som läsarens förebild och antar uppgiften att företräda sin tidning. Det är 
positioner som bekräftas av receptionsstudiens informanter och av andra 
medier.   

Med M-magasin som exempel är det således inte bara den ideala konsu-
menten som personifieras och gestaltas i form av den föreställda kvinnliga 
läsaren, även tidningen personifieras och får en fysisk kropp – om än i sym-
bolisk mening (jfr Puustinen 2006a:18f).  

8.1.5.1 ”Mitt liv är en jättebra story” 
”Mitt liv är en jättebra story”, säger Adamo i en intervju i Dagens Industri 
(2003-06-28), tre år innan hon startar M-magasin:  

Allt jag har, har jag skaffat själv. Jag är en fattig flicka från början. Att få det 
bra har varit en drivkraft, liksom att ha roligt. Och det är inte roligt att ha ont 
om pengar. Smicker är en annan drivkraft, att någon sagt att ’du är duktig’ 
(Dagens Industri 2003-06-28).  

Därefter följer ett sammandrag av livsberättelsen om hur Adamo föds på ett 
mödrahem i Rom, hur modern utvandrar till Sverige med sin dotter, arbetar 
som hushållerska, gifter om sig och på grund av trångboddhet placerar sin 
dotter på en katolsk internatskola.  

Adamo återkommer ofta till denna berättelse, sitt yrkes- och privatliv 
både i M-magasin och i intervjuer i andra medier, som i teveprogrammen 
Min sanning och Doreen (Sveriges television 2015-02-10 respektive 2008-
04-17), samt i radioprogrammet Sommar (Sveriges radio 2008-07-01).  

Det är en framgångssaga, en fixerad och offentlig jagberättelse enligt ett 
välkänt mönster med nyckelord som klassresa, yrkeskarriär och en self made 
woman – eller som namnet på en av de centrala avdelningarna i M-magasin: 
Kvinnor som skapar sitt eget liv. Det är en avdelning för inspiration till för-
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ändring genom ny kunskap på ett individuellt och relationellt plan genom 
identifikation, definition och omdefinition. 

Nämnda livsberättelse kan precis som de yrkesmässiga framgångarna, 
klassificeras som självbefrämjande reklam (Gough-Yates 2003:121f), för att 
stärka den prestigefyllda subjektposition Adamo sannolikt värnar om. Det 
vill säga rollen som den ideala mappien och M-magasin personifierad. 
Chefredaktören iklär sig ett antal representationer som läsarna förmodas 
känna igen sig i. 

I den egna boken Amelia Adamo – sex recept för framgång (2000), talar 
hon om betydelsen av att framkalla bilden av att vara på samma våglängd 
som läsarna, att inte inta ett ovanifrånperspektiv eller en överlägsen attityd. I 
en artikel i Svenska Dagbladet, förklarar Adamo att det ligger en grundlig 
kunskapsinhämtning bakom tillkomsten av M-magasin: ”Jag kan doktorera 
på målgruppen” (2006-03-26). Hon anser det viktigt att kunna avläsa sin 
samtid för att veta vad kunderna drömmer om, och att ligga steget före, ”men 
inte för långt före” (Affärslitteratur hemsida 2008-04-17).  

Beträffande M-magasin är likheterna med Oprah Winfreys O, The Oprah 
Magazine uppenbara och erkända. Det är ”värsta härmet”, kommenterar 
Adamo (Sydsvenska Dagbladet, Ekonomi (2007-05-22). Hon anser samtidigt 
att man inte får ta för mycket av andras idéer. Det måste finnas en originali-
tet. Adamo lånar således idéer från en journalist och tidningsmakare som är 
känd över stora delar av världen. Och om Adamo själv – samt M-magasin 
genom Adamo – tillerkänns en framträdande position inom den svenska 
kvinnotidnings- och mediediskursen, förefaller det rimligt att hon vänder sig 
till en röst som är ännu starkare: en medieperson med större prestige i om-
världen, för att inte tappa sin egen position.  

Detta visar ännu en gång hur M-magasin som tidning, idé och text skapas 
genom intertextuella processer för vad som konstituerar en kvinnotidning (jfr 
Fairclough 1995:47f, 75f, 104).   

Positionen som den ideala mappien skapar vidare både närhet och distans 
beroende på läsarens egen position. Adamo kan referera till sina egna erfa-
renheter som företagsledare, farmor eller medelålders dotter till en åldrig 
mor (M1:2006:13; M2:2006:13; M2:2012:9). Hon poängterar sin särskildhet 
genom en diskurs som handlar om Sverige, svenskarna och jantelagen, samt 
en sträng luthersk pliktmoral: ”Jag är född i Italien, jag är född överdriven. 
Jag är inte uppfostrad med jante, ågren eller Luther, man måste våga miss-
lyckas” (Högskolan Halmstad 2007-04-11). 

Andra medieröster tillskriver Adamo en framträdande position inom gen-
ren kvinnotidningar, inklusive populärpressen i stort. Hon bekräftar själv 
denna position, men betonar, som sagt, att det är hårt arbete, samt en kombi-
nation av intuition och kunskapsinhämtning som ligger bakom. 
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Adamo har kallats ”tidningsdrottning” (Aftonbladet 2007-11-04; Fokus 
hemsida 2008-04-17), ”mediedrottning” (Sveriges radio hemsida (2008-04-
17) och ”framgångsrik tidningsmakerska” (Expressen 2007-01-22).51  

Att chefredaktören talar med både formell och informell stämma i syfte 
att skapa såväl närhet som distans, visar på chefredaktörens balansgång mel-
lan att vara rollmodell för mappies och att vara sitt eget unika jag. En 
chefredaktör som vill bli betraktad som identifikationsobjekt för den ideala 
mappien måste sannolikt, för att behålla sin ledande position i mappie-
diskursen, se till att dominera den (jfr Bourdieu 1997:127ff). Hon måste 
vinna den kamp om makt och tolkningsföreträde som utmärker varje diskurs 
i fråga (Fairclough 1995:54ff, Bourdieu 1997:127ff).  

Idag framträder Adamo på varje omslag av M-magasin, vilket är en tydlig 
positionering och identitetsmarkör. På omslaget till Amelia och Tara syns 
anonyma fotomodeller eller kvinnor som gjort sig kända inom områden som 
kultur och sport. Chefredaktörerna för Amelia och Tara tycks föra en mer 
anonym tillvaro. Som vi såg i receptionsstudien har de informanter som läser 
Amelia och Tara inte lagt deras namn på minnet, och det är inte alltid de 
läser deras krönikor (A:1-3; T:1-3). Adamos tidigare och nuvarande position 
känner de däremot till.  

”Marie Clair – c’est moi!” utbrast en gång en tidigare chefredaktör för 
den franska damtidningen Marie Clairs brittiska utgåva (Gough-Yates 
2003:120). Här i Sverige tycks Amelia Adamo själv identifiera sig med, men 
också tilldelas, en liknande position av en rad dominerande aktörer inom den 
diskursiva praktik eller den genre som mediebranschen utgör (Winther Jør-
gensen & Phillips 2000:48ff). Dessa medieröster erkänner och bekräftar den 
identitet Adamo tillskriver sig själv, nämligen den som framgångsrik tid-
ningsmakare som personifierar M-magasin och tidningens konstruktion av 
begreppet mappie.  

Adamo har genom sina framgångar som publicist och tidningsmakare, 
samt genom skapelseberättelsen om sig själv, format och tillerkänts en posit-
ion där hon med egen röst skulle kunna utropa: ”M-magasin – det är jag!” 

8.2. Sammanfattning 
I det här kapitlet diskuterar och analyserar jag de diskursiva maktperspektiv 
som framträder inom tidningarnas må bra-diskurser. Det vill säga den makt 

                               
51 Adamo inledde sin publicistiska karriär som redaktionschef på Veckorevyn, fortsatte som 
featurechef på Aftonbladets söndagsbilaga, startade tidningarna Amelia och Tara och därefter 
M-magasin. Adamo utsågs vidare till gästprofessor vid Journalisthögskolan i Göteborg 2002-
2003. Hon utsågs till årets chef 1998, och år 2007 utsågs M-magasin till årets tidning av 
Medievärlden, Tidningsutgivarnas tidning. Hon har som tidigare framkommit tilldelats Stora 
Journalistpriset två gånger; se kapitel 1. 
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som Amelia, Tara och M-magasin ger och tar sig själva och respektive mål-
grupp med avseende på forskningsfrågorna i övergripande mening.  

Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser, visar på tidningarnas 
diskursiva och relationella makt genom att identifiera, definiera och omdefi-
niera respektive målgrupp i ett återkommande ritualiserande mönster. Det 
sker med hjälp av ett intimiserande tilltal som uttryck för en syntetisk pers-
onalisering och en önskan om att läsaren ska känna gemenskap med tidning-
en (Fairclough 2009:98).  

Genom några exempel från Faircloughs så kallade aktivitetstyper har jag 
försökt tydliggöra hur Amelia, Tara och M-magasin kan tilltala sina läsare 
genom den samlade röst som består av tidningarnas respektive chefredaktör, 
medverkande skribenter, experter och intervjupersoner. Jag visar här på tre 
växelverkande aktivitetstyper som kan förekomma inom Amelia, Tara och 
M-magasins må bra-diskurser och som skapar makt och maktordning. Det 
vill säga aktivitet, subjektpositioner och språklig stil (Fairclough 2009:127f, 
158, 76f; 1995:128).  

Tidningarna definierar sig som läsarens bästa väninna, en vän som delar 
målgruppens glädjeämnen och bekymmer utifrån en föreställning om delade 
erfarenheter i en föreställd gemenskap (A10:2000:5; A11:2000:4; jfr; Gill 
2008:182f). Det är en väninna som intar en pådrivande roll som lärare och 
kunskapsförmedlare i frågor där läsaren antas sakna tillräcklig kunskap. To-
nen är, som vi har sett i innehållsanalysen, ofta uppfordrande, argumente-
rande, informerande, förklarande – och uppmuntrande (jfr Fairclough 2009: 
76f, 1995:128). Det är ett ”ständigt närvarande imperativ” (Williamson 
1995:56), som möter ett lika ständigt och närvarande ”du” som genom olika 
praktiker förväntas öka sitt fysiska och psykiska välbefinnande, samt för-
bättra sin sociala situation. Det är maktstrukturer som förstärks genom tid-
ningarnas tilltal till läsaren. 

Till tidningarnas diskursiva och relationella makt hör även chefredaktö-
rens dubbla positioner: positionen som läsarens förebild och positionen som 
representant för tidningen. Chefredaktörens karriär och livserfarenheter kan 
användas som ett strategiskt instrument för att förstärka tidningens profil 
internt gentemot läsarna, och externt i förhållande till den övriga mediebran-
schen i stort och inom genren kvinnotidningar (jfr Gough-Yates 2003:118ff; 
Puustinen 2006a:18f).  
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9. Jämförande analys och diskussion 

Med Amelia, Tara och M-magasin som exempel har avhandlingens övergri-
pande syfte varit att undersöka om kvinnotidningar kan fungera som en re-
surs för läsarens eget meningsskapande i fråga om religion och andlighet i 
förbindelse med hälsa och välbefinnande.  

Med verktyg hämtade från Fairclough och kritisk diskursanalys följer i 
det här kapitlet en jämförande analys och diskussion kring avhandlingens 
empiriska material. Det vill säga en innehållsanalys av Amelia, Tara och M-
magasins diskursiva förståelse av religion och andlighet inom tidningarnas 
må bra-diskurser, samt en receptionsstudie där ett antal läsare reflekterar 
kring tidningarnas föreställningar utifrån sina egna erfarenheter och uppfatt-
ningar i fråga. Analysen utgår från de teoretiska utgångspunkter om religiös 
förändring, medialisering och individualisering av religion som presentera-
des i kapitel 3. 

Med religiös förändring menar jag den avreglering av institutionell relig-
ion som över tid banat väg för konkurrerande konstruktioner av religion – 
religion som kommer till uttryck på arenor och genom aktörer som verkar 
utanför den institutionella religionens föreskrivna ramar. Den auktoritet med 
vilken nämnda institutioner tidigare kunde kontrollera och styra religionens 
innehåll och praktik har försvagats.  

Avhandlingens kvinnotidningar är exempel på dessa konkurrerande aktö-
rer och arenor. Det är tidningar som framställer just sin uppfattning om relig-
ion i kommersiellt syfte för att tilltala den särskilda målgrupp som respektive 
tidning vänder sig till. Det är en medialisering av religion, där religion for-
mas utifrån mediernas intresse och förutsättningar i samspel med den sam-
hälleliga kontext där medierna verkar (Hjarvard 2008a:158, 162). Det är 
medier som inte är kontrollerade av någon religiös institution.  

I den diskursiva praktik där tidningar och läsare möts kring den text tid-
ningarna producerar, tydliggörs förhållandet mellan det jag betecknar som 
vardagsandlighet och konsumtionsandlighet för fysiskt och psykiskt välbe-
finnande. På strukturell och individuell nivå framträder här de gemensamma 
kulturella resurser som tidning och läsare förväntas dela för att förstå 
varandra, samt läsarens möjlighet till tolkning och omtolkning av tidningar-
nas representationer och föreställningar. Här syns de identitetspositioner och 
sociala relationer, den kunskap och makt som tidningar och läsare tilldelar 
sig själva och varandra.  
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Jag betraktar kvinnotidningen som ett reflexivt projekt: strukturellt genom 
tidningen som institution, och individuellt genom receptionsstudiens infor-
manter, den faktiska läsaren (jfr Giddens 1999:97). Under följande rubriker 
analyserar och diskuterar jag avhandlingens forskningsfrågor utifrån detta 
och ovanstående perspektiv. 

Under rubriken ”Glossy feminism” behandlas först Amelia, Tara och M-
magasins positionering av den kvinna som är föremålet för må bra-
diskursernas tillskrivna behov av ökat välbefinnande.  

Under rubrikerna ”Medialiserad individuell konsumtionsandlighet”, 
”Konsumtion – en identitetsskapande handling”, samt ”Det kroppsliga jaget 
– ett maktcentrum”, analyseras och diskuteras därefter forskningsfrågorna 
ett, två och fyra. Det vill säga hur tidningarna konstruerar och framställer 
religion och andlighet, samt hur kvinnor bör förstå och uppleva religion och 
andlighet i förbindelse med hälsa och välbefinnande – som enskilda indivi-
der och i relation till omgivningen. Här märks även likheter och skillnader 
beträffande ålder. Amelia, Tara och M-magasin vänder sig till kvinnor 25-
plus, 40-plus, respektive 50-plus, vilket korresponderar med informanternas 
ålder.  

Kapitlet avslutas med en analys och diskussion utifrån forskningsfråga tre 
som handlar om varför, och i så fall hur, Amelia, Tara och M-magasin kan 
fungera som en resurs för läsarens eget meningsskapande i fråga. Närmare 
bestämt om tidningarnas må bra-diskurser kan bidra till informanternas egen 
kunskap och förståelse av sig själva, sin vardag och sitt välbefinnande.  

9.1. Kvinnotidningen – ett reflexivt projekt 
9.1.1. ”Glossy feminism” 

Even the years of writing for women’s magazines when it was an unques-
tioned gospel that women could identify with nothing beyond the home – not 
politics, not art, not science, not events large or small, war or peace, in the 
United States or the world, unless it could be approached through female ex-
perience as wife or mother or translated into domestic detail! I could no long-
er write within that framework. The book I was now writing challenged the 
very definition of that universe – what I chose to call the feminine mystique 
(Friedan 2013:515). 

 
I The Feminine Mystique, som utkom första gången 1963, skriver Betty Frie-
dan att de kvinnotidningar hon själv medverkat i som frilansskribent, bidrog 
till att skapa ett Frankensteins monster som tycktes omöjligt att stoppa 
(2013:64). Tidningarna producerade och reproducerade en essentialistisk syn 
på kvinnan, och en gåtfull och intuitiv femininitet som fick välutbildade 
kvinnor att avstå från en yrkeskarriär till förmån för äktenskap och familj 
(Friedan 2013:1, 35f, 56).  
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Denna feminina mystik, där livets högsta mål och mening var att ge upp 
sitt eget liv för att leva genom man och barn, skapade missnöje och inlås-
ningseffekter som fick Friedan att tala om ”kvinnors förverkade jag”, och en 
lögn hon inte längre ville vara med om att underblåsa utan tvärtom synlig-
göra (2013:375, 29f).  

The Feminine Mystique blev ett viktigt debattinlägg under den andra vå-
gens kvinnorörelse. Boken hyllades men kritiserades också för att Friedan 
bara tycktes upptagen av att skildra sin egen klass, det vill säga vit välutbil-
dad medelklass.52  

Flyttar vi oss drygt femtio år framåt i tiden, till ett annat samhälle och ett 
annat kulturellt sammanhang, upptäcker vi att det ”monster” Friedan varnar 
för fortfarande är vid liv. Det består av idéer som receptionsstudiens infor-
manter och avhandlingens utvalda tidningar har att förhålla sig till; som när 
Amelia, Tara och M-magasin identifierar och definierar vem som är i behov 
av tidningarnas må bra-diskurser och varför.  

För Amelia, Tara och M-magasin är kvinnors emancipation och jäm-
ställdhet en självklarhet. Det gäller även rätten till lika lön för lika arbete, 
liksom de välfärdssamhällets olika reformer som gör det möjligt för kvinnor 
och män att kombinera arbete och familj. Men det som framstår som ett ax-
iom rubbas av den verklighet som stöds av aktuell forskning, vilket Amelia, 
Tara och M-magasin uppmärksammar: nämligen att det fortfarande och ge-
nerellt sett är kvinnan som har huvudansvaret för hem och familj (Försäk-
ringskassan, Socialförsäkringsrapport 2015:3). Receptionsstudiens informan-
ter talar även de om kvinnors ansvar i fråga (intervju T:1-2, M:3).  

Så långt råder det en enighet mellan informanter och tidningar: kvinnor i 
allmänhet, inklusive tidningarnas föreställda och faktiska läsare, delar erfa-
renheten av att leva i en övergripande samhällsstruktur där kvinnor slits mel-
lan arbete, hem och familj. Det är svårt att få tiden att räcka till, ”kvinnor ska 
hinna så mycket”, vilket bidrar till stress (Karin, intervju T:2).  

Medan informanterna konstaterar att så är fallet, presenterar tidningarna 
en rad förklaringar till kvinnors dubbelarbete. Det är förklaringar där min 
analys visar att tidningarnas normerande verkan och positionering av läsaren 
balanserar mellan risk och möjlighet: risken att skapa en inlåsande bekräf-
telse av problemet inklusive läsaren, eller möjligheten att synliggöra både 
läsaren och problemet på strukturell och individuell nivå i syfte att åstad-
komma en förändring.  

Jämfört med tidigare generationer har kvinnor det bättre i dag, och dessu-
tom mer makt, resonerar Tara (T2:2006:5; jfr A10:2003:30–35). Men som 
innehållsanalysen visar framställs kvinnan/läsaren själv som en del av pro-

                               
52 Varken medborgarrättsrörelsens kamp för medborgerliga rättigheter för alla medborgare i 
USA, arbetarklassens och afroamerikanska kvinnors situation tas upp i boken (2013: xii), 
vilket påpekas i introduktionen till den jubileumsutgåva av The Feminine Mystique som ut-
kom 2013, femtio år efter den första tryckningen. 
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blemet, eftersom hon har svårt att frigöra sig från en traditionell kvinnoroll; 
den implicit ”outgrundliga” femininitet som andas särartstänkande, och som 
fortfarande positionerar henne som maka och mor i konkurrens med kvinnan 
som yrkesarbetande karriärkvinna (jfr Friedan 2013:35f, 56). Det är kvinnan 
som vårdar mannen, hemmet, maten, barnen (A3:2003:24–28). Och eftersom 
kvinnan är stresståligare än mannen dröjer det längre innan hon blir utbränd 
(T2:2003:68; jfr Hammarlin 2008).  

Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser konstruerar därmed en 
kvinna vars sociala identitet utgör en spänning mellan styrka och svaghet, 
mellan en eftersträvansvärd men problematisk framåtanda med krav på per-
fektion. Det är en kvinna som ”valt detta sätt att leva och som inte är beredd 
att ge upp det” (T9:2003:106–107).  

Individuella egenskaper, strukturella och relationella orsaker till kvinnors 
stressrelaterade symtom på grund av bristande jämställdhet i arbetsliv och 
privatliv, blandas med en både essentialistisk och socialkonstruktivistisk syn 
på kvinnan. Hennes oförmåga att sätta gränser och hennes förmåga att upp-
offra sig för andra framstår som naturgivna kvinnliga egenskaper, vilka för-
stärks av ett inlärt socialt beteende (A12:2000:20–22; T1:2003:19–24; 
T2:2009:82–86; M8:2006:13, 105–115; intervju T:1-2, M:3). 

Detta kan skapa ett ambivalent förhållande till det egna jaget (Woodhead 
2011:151). Det är en positionering av läsaren som i Amelia kan legitimeras 
av en expert som anser att kvinnans eget handlande har större betydelse för 
uppkomsten av stress än omständigheter rörande familj, ålder, yrke och in-
komst (A11:2000:56–63). Kvinnan är helt enkelt ”aktivt medskapande” till 
sin egen underordning (Hirdman 2001b:188). 

Det är därför läsarens eget ansvar att se till att det blir en ändring i ”värl-
dens mest jämställda land” (A3:2003:24–28, jfr Hirdman 2001b:37f, 54f). 
Hennes förhandlingspartners i denna tänkta förändringsprocess, det vill säga 
mannen, chefen, samhället, tilldelas en mer passiv roll i sammanhanget.  

Men det händer att tidningarna flyttar delar av ansvaret från läsaren som 
individ till läsarna som kollektiv, för att tydliggöra att det gamla isärhållande 
genuskontraktet lever kvar, och för att jämställdhetskontraktet haltar (jfr 
Hirdman 2001b:94f). I en artikel i Amelia från år 2000 undrar skribenten var 
”den stygga lilla kvinnorörelsen tagit vägen” (A12:2000:20–22). Kvinno-
kampen tycks inte längre vara en gemensam angelägenhet, ”en bred folkrö-
relse med kraft” (A12:2000:20–22).  

Den föreställda läsarens individualistiskt agerande position utmanas här 
av en kollektiv och solidariskt handlande position. Läsaren förväntas identi-
fiera sig med det större kollektivet kvinnor (A12:2000:20–22). När Taras 
chefredaktör diskuterar ämnet några år senare, konstaterar hon att det är ”en 
utmaning för kvinnor att tillsammans kämpa för mer makt men samtidigt 
vara olika” (T2:2006:5).  

Taras chefredaktör låter förstå att det finns varierande sätt att vara kvinna 
trots målgruppens yttre likheter beträffande kön, ålder och social tillhörighet. 
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Att tala om likheter och olikheter anknyter även till en diskussion som sedan 
den andra vågens feminism betonar att det inte finns en enda feminism, utan 
flera utifrån skilda ideologiska och vetenskapliga perspektiv. Det är en dis-
kussion som visar på komplexiteten i att vara kvinna, liksom kvinnors skilda 
förutsättningar i förhållande till olika kulturella och strukturella system 
(Kroløkke och Sørensen 2006:12–17, 22, 32).  

I ovan nämnda artikel i Amelia, refererar skribenten vidare till den diskurs 
och debatt som i decennier följt både kvinnotidningar och så kallad roman-
tisk litteratur för kvinnor. Det vill säga att Amelia som en del av kommersi-
ell ”mainstream media” och populärpress, bidrar till att ”sälja ut” kvinnosa-
ken. Kritiken kommer, menar skribenten, främst från en akademisk elit 
(A12:2000:20–22; jfr Hermes 1995:2, 149; Radway 1991:220).  

Femton år senare tar Amelia Adamo upp kritiken igen i intervjuprogram-
met Min sanning (Sveriges television 2015-02-10). I en debattartikel i an-
slutning till programmet på Sveriges televisions hemsida skriver Adamo att 
hon har gjort mer för feminismen än den feministiska kulturtidskriften Bang:  

Tidskriften Bang riktar sig till eliten, till dem som pratar om genus. Jag pratar 
om dem som knappt vet vad genus är. Mina tidningar har sedan mitten av 90-
talet en spridning bland kvinnor som till och med kan ha svårt att uttala ordet 
feminism. Min feminism är extremt instrumentell. Bang är på forskarnivå, på 
universitetsnivå. Jag idkar praktisk kompromiss-feminism. Vill man nå ut 
med feminism får man infiltrera budskapet mellan raderna av artiklar som ’så 
får du högt hår’ eller om svartsjuka. Sedan kommer det ett inlägg om köks-
bordsförhandlingar, exempelvis att schemalägga sysslorna i hemmet. 

Adamo menar att Amelia, Tara och M-magasin strävar efter att förse läsarna 
med konkret verksamma tips på jämställdhet. Kvinnor måste lära sig att säga 
ifrån och att inte se sig själva som offer (Sveriges televisions hemsida 2015-
02-11). Jämställdhet, enligt Adamo, börjar i det egna hemmet där det precis 
som på en arbetsplats behövs regler för vilka arbetsuppgifter som ska utföras 
av vem, när och hur.  

Min analys visar att tiden har arbetat för Adamo. Det artikelinnehåll som 
Friedan inte fick gehör för om kvinnors position och situation inom privata 
och offentliga genusstrukturer (jfr Walby 2004:6), syns vara en självklarhet, 
och då inte bara i texter av Adamo själv och i de tidningar hon leder (jfr Gill 
2008:199; Winship 1987:149).  

Den ambition och attityd, som Adamo ger uttryck för i ovanstående citat, 
visar på en tydlig dubbelpositionering och en rad likheter med Radways 
inställning till läsarna av romantisk litteratur (1991). Radway står på läsarens 
sida, men från en överordnad position som hon själv har tilldelat sig. Till-
sammans med sina akademiska systrar, det tydliga ”vi” som läser Reading 
the Romance. Women, Patriarchy, and Popular Literature, vill Radway 
medverka till att upplysa kärleksromanernas läsare om feminismens grund-
läggande idéer och kampen mot patriarkatet (1991:220).  
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Radway iakttar samtidigt hur läsaren med hjälp av romanerna utvecklar 
olika strategier som är till nytta för henne i vardagen. Genom att lägga andra 
sysslor åt sidan och försjunka i en roman, prioriterar läsaren sig själv och 
sina egna behov framför den övriga familjens krav. Läsaren intar med Rad-
ways begrepp en kompensatorisk eller stridbar position, och gör därmed 
uppror mot den patriarkala ordningen och ett förväntat socialt beteende. 
Bland receptionsstudiens informanter stänger till exempel Emma in sig i 
bastun en liten stund för att få vara ifred från den övriga familjen, och snabbt 
bläddra igenom ett nytt nummer av Tara (intervju T:1).  

I förhållande till romanens innehåll och persongalleri kan läsaren dessu-
tom inta en oppositionell position genom att identifiera sig med romanens 
hjältinna. Läsaren får därigenom kraft och inspiration till förändring i sitt 
eget liv – under förutsättning att hjältinnan spränger den traditionella kvin-
norollens gränser. Då, och endast då, kan genren fungera som en möjlig re-
surs och ett verktyg för läsaren att göra detsamma (Radway 1991:211ff). För 
de informanter som läser M-magasin tycks tidningens chefredaktör personi-
fiera en oppositionell position i egenskap av framgångsrik yrkeskvinna. Hit 
räknas även den mediebild hon gett av sitt privatliv (intervju M:1-3; se kapi-
tel 8).  

Adamo vill vidare förmedla vad hon kallar för en praktisk kompromiss-
feminism genom att ”infiltrera” artiklar och reportage med ”konkreta tips på 
jämställdhet” (Sveriges televisions hemsida 2015-02-11). Kvinnor måste 
motverka orättvisor på grund av sitt kön och se till att bli självförsörjande 
(Sveriges televisions hemsida 2015-02-11; se vidare innehållsanalysen).  

Adamo står till synes på läsarens sida, men precis som Radway från en 
överordnad position. Läsaren måste undervisas och medvetandegöras om 
feminism som en del av den service-journalistik som tidningen ägnar sig åt i 
övrigt. Det vill säga användbar information, tips och råd angående relationer, 
hälsa och välbefinnande, skönhet och så vidare (Sveriges television 2015-02-
10; Sveriges televisions hemsida 2015-02-11; jfr Hinnant 2009:312).  

Med Radways begrepp uppmanas Amelia-, Tara- och M-magasin-läsaren 
att inta en kompensatorisk eller stridbar position i förhållande till de patriar-
kala mönster hon möter i arbets- och familjeliv, samt en oppositionell posit-
ion genom att följa de råd som leder till ökad jämställdhet och egenmakt.  

Den beskrivning som Adamo ger av läsarna i teveintervjun beträffande 
deras bristande kunskaper om genus och feminism, förefaller däremot stå i 
motsats till den definition som Amelia, Tara och M-magasin ger av respek-
tive målgrupp. Där presenteras dessa läsare som medvetna, kunniga och 
välutbildade kvinnor i karriären, en kategori som också receptionsstudiens 
informanter tillhör (Bonnier Tidskrifter 2012-08-01; M1:2006:13; se kapitel 
1, 6 och 7).  

Adamo diskuterar ytterligare en fråga som berör Amelia, Tara och M-
magasin, liksom kvinnotidningar i allmänhet: nämligen tidningarnas upp-
fattning om att läsaren inte ser någon motsättning i att tidningen presenterar 
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en blandning av skönhet och flärd tillsammans med strategier för jämställd-
het. Enligt Adamo finns det inte någon motsats mellan viljan att vara fin i 
håret, och att verka för jämställdhet (Sveriges televisions hemsida 2015-02-
11).  

Receptionsstudiens informanter tycks dela Adamos uppfattning, för ”lite 
flärd vill man ju ha”, men inte bara, utan tillsammans med artiklar av mer 
allvarlig karaktär (intervju M:1-2, T:2). Med något undantag är det framför 
allt de informanter som läser Tara och M-magasin som förklarar att de tyck-
er att dessa tidningar skiljer sig från andra kvinnotidningar genom en, som 
de säger, fungerande blandning av mer ”djuplodande” artiklar och artiklar 
om mode och skönhet (intervju T:1-2, M:1-3).  

Den positionering som informanterna gör av Tara och M-magasin, kan 
uppfattas som en positionering av dem själva. Och i en tidig studie konsta-
terar Winship att: ”Brain and beauty could be a winning combination” 
(1987:110). Jag är beredd att hålla med utifrån receptionsstudiens resultat, 
men bara om den faktiska läsaren är överens med tidningen om att detta 
kännetecknar tidningens profil och publicerade material.  

Jag menar fortsättningsvis att den ”praktiska kompromiss-feminism” som 
Adamo säger sig företräda undviker att bli partipolitisk. Det tycks för tid-
ningarnas del handla om att inta en gyllene medelväg för att inte stöta sig 
med läsaren. I det avseendet framstår denna ståndpunkt som en parallell till 
Amelia, Tara och M-magasins hantering av religion, vilket jag återkommer 
till i nästa avsnitt. Klart är ändå att avsaknaden av en klart uttalad partipoli-
tisk dimension är en kritik som över tid riktats mot kvinnotidningar i all-
mänhet från feministiskt håll (Winship 1987:147, jfr Sköld 1998:352). Det är 
en kritik som sätter likhetstecken mellan konsumtionskultur och ”konsumt-
ionsfeminism” som en slags ”livsstilsaccessoar” istället för ett gemensamt 
politiskt ställningstagande gentemot konsumtionssamhället och en patriarkal 
genusordning (Talbot 2008:168; Gill 2008: 86, 95).  

Den typen av kritik möter Winship med argument som liknar Adamos 
jämförelse med tidningen Bang. Winship anser att akademisk och partipoli-
tisk feminism kanske har någonting att lära av kvinnotidningarnas sätt att 
tackla feministiska frågor och förmåga att lära läsaren bli ”street-wise” för 
att klara tillvaron (1987:147, 1985:37, 42).53 Gill hävdar för sin del att det i 
princip inte är någon skillnad mellan de frågor och ämnen som tas upp i 
kvinnotidningar jämfört med feministiska tidskrifter och i feministisk littera-
tur. Det handlar om sättet på vilket frågorna presenteras. Kvinnotidningarna 
har ett mer direkt tilltal och en mer positiv än kritisk ton, en ton av ”joie de 

                               
53 Winships fråga grundar sig på hennes jämförelse mellan två internationella kvinnotidningar 
Women’s Own och Cosmopolitan, samt brittiska Spare Rib, en politiskt vänsterradikal och 
anti-kapitalistisk tidning från 1972 som blev ett organ för den andra vågens feminism 
(1987:123ff).  
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vivre and an optimistic emphasis on women’s success” (2008:199; jfr 
Winship 1987:14). Där finns en: 

‘can-do’ philosophy in which women are represented as able to achieve any-
thing if they work hard enough (and follow the advice, ’cheats’ and helpful 
hints the magazines offer). The work ethical is central – whether it is applied 
to dieting, haircare or sex life (Gill 2008:199).  

Jag jämför nu inte Amelia, Tara och M-magasin med exempelvis Bang eller 
någon annan feministisk tidskrift, men Winship och Gills iakttagelser och 
frågor är relevanta. Det jag däremot kan konstatera är att Adamo inte är en-
sam om att försöka formulera ett begrepp för den feminism som kvinnotid-
ningar som Amelia, Tara och M-magasin står för. Winship och Gill använder 
begreppen ”pragmatic feminism”, respektive ”glossy feminism”, om de fe-
ministiska perspektiv som erkänner samhällets övergripande genusstrukturer, 
men som riktar in sig på kvinnors privata sfär och de situationer där hon 
själv antas ha störst möjlighet att förändra sin situation (jfr Winship 1987:81; 
Gill 2008:202f).  

I Amelia, Tara och M-magasin möter vi en nyttobetonad normativ femin-
ism ”på högglansigt papper”. Det är en feminism som betonar att ”kvinnor 
kan” och har möjlighet att uppnå sina mål genom egna ansträngningar och 
hårt arbete. För att ta reda på vad man vill och kan, uppmanas läsaren att bli 
en ”grävande journalist” i sitt eget liv. Det gäller särskilt M-magasin-läsaren 
som förväntas ha mer tid för sin egen person, eftersom barnen troligen flyttat 
hemifrån (M5:2006:11, 22-25; jfr M1:2006:93–104; M2:2012:97–99; 
M4:2006:7).  

Jag betecknar glossy-feminism som en diskursiv förståelse av feminism i 
enlighet med mediernas logik (jfr Hjarvard 2008a:28, 162), eftersom det 
tycks ligga i tidningarnas kunskaps- och kommersiella intresse att ständigt 
återkomma till ämnet. Med sina diskurser stödjer – och stöds – tidningarna 
av de samhällsprocesser som verkar för jämställdhet och kvinnors frigörelse. 
Att vara kommersiell behöver därmed inte stå i motsats till progressivitet i 
fråga om kvinnors rättigheter och position i samhället (jfr Gill 2008:204). I 
den meningen har glossy-feminism enligt Amelia, Tara och M-magasin, 
samma inriktning som svensk lagstiftning och den allmänna opinionens do-
minerande uppfattning i fråga.  

Jag återkommer trots detta till min tidigare diskussion om risk och möj-
lighet angående Amelia, Tara och M-magasins konstruktion och presentation 
av feminism. För vare sig vi kallar det ”glossy-feminism”, ”pragmatic-
feminism” eller ”praktisk kompromiss-feminism”, ser jag ett behov av att 
problematisera denna utifrån begreppet makt – symbolisk och konkret makt 
(jfr Uusitalo 2001:228, 222f, 216). 

Tidningarnas positiva syn på läsarens agens, hennes vilja och förmåga att 
förändra sociala mönster och sociala relationer, är till syvende och sist en 
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symbolisk tilldelning av makt med syfte att uppmana läsaren att förändra ett 
inlärt, socialt och kulturellt sätt att vara kvinna. Det senare kräver konkreta 
handlingar och förhandlingar kring de ”socialt definierade och subjektivt 
tillägnade identiteter” som formar en människa (Berger och Luckmann 
1998:203f).  

Med stöd av receptionsstudien delar jag Amelia, Tara och M-magasins 
positiva syn på läsarens agens, men reella förhandlingar om förändrade 
könsroller kräver en lika reell motpart. För att svara på frågan om kvinnotid-
ningar som Amelia, Tara och M-magasin inspirerar till verklig makt eller 
skapar en illusion av verklig makt till förändring kräver en annan och vidare 
studie kring just dessa frågor (jfr Gough-Yates 2003:144). 

En traditionell bild av kvinnan som den alltid omhändertagande och 
självuppoffrande ska, enligt tidningarna, bytas mot en kvinna som i första 
hand prioriterar sig själv (A15:2006:67–73). Det är en position som histo-
riskt sett, och i generell mening, varit socialt omöjlig för en kvinna (jfr 
Hirdman 2001b:88).  

Amelia, Tara och M-magasin vill hjälpa läsaren att lindra den stress som, 
enligt tidningarna, orsakas av både bristande jämställdhet och denna föränd-
ringsprocess. Det är praktiker som med eller utan religiösa och andliga di-
mensioner ser till att läsaren återfår sitt fysiska och psykiska välbefinnande. 
Att också erbjudandet om dessa praktiker skulle kunna bidra till den stress 
som tidningarnas må bra-diskurser vill avhjälpa anas endast implicit och 
undantagsvis (A10:2000:5).  

9.1.2. Medialiserad ”individuell konsumtionsandlighet”  
Religion och andlighet kommer i dag till uttryck på en fri religiös marknad 
genom både sekulära och religiösa entreprenörer, organisationer eller rörel-
ser (Beckford 2008:177f, 211). Att då tala om religion i ekonomiska termer 
som konsumtion av religion eller konsumtionsandlighet (Gauthier, Martika-
inen och Woodhead 2013a:14f; jfr Carrette och King 2008:19f, 35, 38f), 
förefaller relevant som en konsekvens av religiös förändring genom exem-
pelvis religionens avreglering, medialisering och individualisering.  

Det är en global eller åtminstone transnationell och homogeniserad kon-
sumtionsandlighet som enligt Beckford hör ihop med en kommersialisering 
av människors vardagsliv överhuvudtaget, och då inte minst kategorier som 
hälsa och fritid (2008:177f, 211). Det är en konsumtionsandlighet för i hu-
vudsak individuellt och vardagligt bruk bland västerländsk, eller väster-
ländskt orienterad medelklass (jfr Sointu och Woodhead 2008:262; Davie 
2007:164f), vars praktiker dominerar Amelia, Tara och M-magasins må bra-
diskurser.   

Det är, som vi ska se, en holistisk kropp- och själsandlighet (Heelas 
2007:39f), som per definition inte är ”kvinnlig”, men som genom en femini-
nisering av begreppet välbefinnande relaterar till en traditionell kvinnoroll – 
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och som till skillnad från begreppet religion i betydelsen institutionell relig-
ion – uppfattas som ett verktyg för kvinnors välbefinnande och frigörelse 
(Sointu och Woodhead (2008:260f).  

Amelia, Tara och M-magasin, liksom receptionsstudiens informanter, 
tycks med några undantag och oavsett ålder, dela denna förståelse och erfa-
renhet av religion och andlighet.  

9.1.2.1. Strukturell standardisering visavi individuella val 
Institutionell religion har inte längre tolkningsföreträde beträffande religion-
ens innehåll och funktion. Genom avregleringen av religion kan, som tidi-
gare diskuterats, religion och andlighet anta nya former och nya uttryck på 
nya arenor (jfr Beckford:2008:52f). Medierna kan som självständiga aktörer 
och utifrån sina egna intressen konstruera och presentera just sina föreställ-
ningar om religion och andlighet (jfr Hoover 2010:284–290). Som obero-
ende medier – som inte kontrolleras av varken institutionell, eller icke in-
stitutionell religion – möter Amelia, Tara och M-magasin en grupp infor-
manter för vilka religion och andlighet också är ett eget val.  

Tidningarna erbjuder en diskurs om välbefinnande som ryms inom en 
praktisk vardagsandlighet med betoning på österländska kropp- och själstek-
niker för ökat välbefinnande. Det är en må bra-diskurs som receptionsstudi-
ens informanter känner igen, vilket indikerar att tidningar och informanter 
tycks ha gemensamma referensramar när det gäller synen på religion och 
andlighet, hälsa och välbefinnande.  

Den auktoritet och självständighet som Amelia, Tara och M-magasin tar 
sig i förhållande till dessa kategorier, tilldelar de även sina läsare. Beträf-
fande informanterna ser vi att de godtar denna position, men inte helt oreser-
verat.  

Ur ett medieperspektiv är det till att börja med en strukturell ”självstän-
dighet” med modifikation. Det förefaller rimligt att kommersiella medier 
måste ta kommersiella hänsyn. Det vill säga att Amelia, Tara och M-
magasins diskurser om religion och andlighet återspeglar uppfattningar om 
dessa kategorier som säljer på den marknad som tidningarna själva skapar 
och är skapade av; en marknad som i sin tur interagerar med sociala och 
kulturella sammanhang utanför sig själv. 

Marknadens och mediernas globala räckvidd och intresse för individuell 
andlighet i relation till välbefinnande, tycks vidare växelverka med religiösa 
och andliga rörelser som influerats av marknaden och medierna i detta avse-
ende. Tillsammans bidrar dessa aktörer till att skapa en homogenisering eller 
standardisering av religiös tro (Beckford 2008:177f; jfr Gauthier, Woodhead 
och Martikainen 2013a:16, 3). Denna till synes motsägelsefulla förening 
mellan beräknande konsumism och andlighet kallar litteraturhistorikern 
Trysh Travis för ”soul branding” (Peck 2008:209).  

Jag menar att den diskurs om hälsa och välbefinnande som vi identifierat i 
avhandlingens innehållsanalys och receptionsstudie, är en del av denna glo-
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bala rörelse och sociala process. Konsumtion är här (vilket jag återkommer 
till), en pådrivande kraft i växelverkan med det reflexiva jag-projektets idéer, 
(Giddens 1999:67f), och mediernas socialt och kulturellt förankrade förstå-
else av religion i förhållande till välbefinnande (Gauthier, Woodhead och 
Martikainen 2013a:2, 16).  

Jag ser med Beckford en komplikation i denna standardisering i förhål-
lande till idén om individens fria val (2008:210f, 177f). Jag håller å ena si-
dan fast vid min utgångspunkt och tro på mediekonsumentens egen hand-
lings- och förhandlingsförmåga i förhållande till mediernas representationer, 
vilket också receptionsstudien visar. På individnivå märks en flexibilitet i 
förhållande till den standardisering av religion och andlighet som tidningarna 
medverkar till.  

Mediekonsumentens val sker å andra sidan inom en given social och kul-
turell kontext, samt i förhållande till de resurser som finns tillgängliga inom 
detta sociala och kulturella sammanhang – ett sammanhang som också Ame-
lia, Tara och M-magasin tillhör (jfr Beckford 2008:210ff; Hoover 
2010:284ff).  

Komplikationen i fråga handlar inte om att den förståelse och upplevelse 
av religion och andlighet som receptionsstudiens informanter ger uttryck för, 
verkar överensstämma med Amelia, Tara och M-magasins definition av de 
båda kategorierna. Risken med en till synes global standardisering och 
marknadsanpassning av religion, är att den religion som kommersiella me-
dier producerar och reproducerar reduceras till form och innehåll, vilket 
skulle kunna begränsa den enskildes valfrihet. Även om utbudet av religion 
genom kommersiella medier på den kommersiella marknaden syns stort, är 
det inte självklart att mängden religion och andlighet korresponderar med 
antalet röster och perspektiv på religion och andlighet (jfr Lövheim, Axelson 
och Axner 2015:145).   

Beckford menar att individen är fri att välja, men utifrån redan bestämda 
trender och ett bestämt utbud med avseende på ålder, kön, social klasstillhö-
righet och etnicitet. På samma sätt som vi kan identifiera medialiserade for-
mer av religion, anser Beckford, att vi kan identifiera medialiserade former 
av individualitet (Beckford 2008:212f). Giddens uttrycker det som att mark-
nadskrafterna är tudelade. De främjar en individualism som ”betonar indivi-
duella rättigheter och skyldigheter”, men ”marknadsstyrningen av den indi-
viduella valfriheten blir den övergripande ramen för individens självförverk-
ligande” (1999:233).  

Resonemanget för oss tillbaka till Giddens strukturaliseringsteori 
(2014:25; se kapitel 3), och det till synes motsägelsefulla i att den enskilda 
mediekonsumenten, som receptionsstudiens informanter, är en del av en 
både individualistisk, kollektiv och relationell konsumtionskultur där det 
”fria valet” framstår som ett ”socialt imperativ” med krav på egna, förnuftiga 
val; val utifrån kalkylerade risker och möjligheter (Gauthier, Woodhead och 
Martikainen 2013a:15; jfr Giddens 1999:98, 133ff).  
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Giddens teori om struktur och agens (2014:14f), är med andra ord inte 
oproblematisk. Det råder ett ambivalent förhållande mellan struktur och 
agens som tycks vara både begränsande och möjliggörande (jfr Uusitalo 
(2001:227). Giddens skriver själv att: ”The constitution of agents and struc-
tures are not two independently given sets of phenomena, a dualism, but 
represent a duality” (2014:25). Struktur och agens syns vara två sidor av 
samma mynt.  

Receptionsstudiens informanter betonar vidare explicit och implicit just 
sin självständighet när det gäller att definiera kategorier som religion och 
andlighet, liksom valet av den tro och praktik som är en del av deras vardag. 
Enligt Fridas egen utsago överensstämmer hennes tro inte längre med den tro 
hon kom i kontakt med som barn genom skola och kyrka. Hon säger sig ändå 
ha behållit en trygghetsskapande ”naiv” barnatro i kombination med yoga 
och en idé om ”sinnesro och harmoni”, som inte behöver ha med religion att 
göra. Hon visar implicit att hon har kunskap om Bibelns tio Guds bud, när 
hon förklarar att hon nog inte riktigt lever efter dem (intervju M:3).  

Frida refererar till gemensamma och kollektiva religiösa mönster och er-
farenheter som tydliggör hennes val. Hon är påverkad av strukturella ”regler 
och resurser” och hon använder sig av dem (som kunskap om Bibeln, kristen 
tro och tradition, förutom M-magasins idé om kvinnors relation till religion 
och andlighet). Genom att som självständig aktör reflektera över nämnda 
kunskap, skapar Frida någonting nytt och eget (jfr Giddens 2014:23f, 14).  

9.1.2.2. En transcendent icke-teistisk diskurs visavi en teistisk diskurs  
Amelia, Tara och M-magasin konstruerar religion och andlighet i en indivi-
duell form för den föreställda målgruppens kollektiva och gemensamma 
identitet och behov. Det är en andlighet för läsarens välbefinnande i den 
vardag tidningarna tillskriver respektive målgrupp. Vi ser en normativ makt-
ordning där andlighet har företräde framför religion, och där en icke-teistisk 
diskurs har företräde framför en teistisk diskurs. Jag analyserar och diskute-
rar denna vardagsandlighet utifrån fem aspekter och i relation till hur recept-
ionsstudiens informanter förhåller sig till dessa kategorier och diskurser.  

Amelia, Tara och M-magasin tilldelar, för det första, kvinnor en position 
och identitet som andliga och i behov av andlighet. Allt kvinnor gör är and-
ligt. Att då inte prioritera denna andlighet – där kvinnan själv är sin egen 
högsta auktoritet – kan orsaka dåligt samvete och prestationsångest. Andlig-
het framstår som en grundläggande kvinnlig egenskap och en tillgång under 
förutsättning att kvinnan väljer att erkänna, och tillvarata detta karaktärsdrag 
(M2:2006:32f; A12:2000:187–189; A14:2000:48; T4:2003:24–28; M2:2006: 
32f; A18:2003:94–97, A6:2000:93, A12:2000:187–189; T11:2006:84–89).  

Läsarens prestationsångest eller dåliga samvete för bristande andlighet är 
alltså inte en känsla, eller ett tillstånd i förhållande till någon högre makt, 
utan till det egna jaget (jfr Giddens 1999:169).  
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Receptionsstudiens informanter tycks överens om att kvinnor i generell 
mening kan vara andliga, och att denna andlighet är ett fritt val (intervju 
A:1-2; T:1-3; M:1-3). Något dåligt samvete för bristande tro, eller ingen tro 
alls, är det däremot ingen av informanterna som ger uttryck för.   

Det kan, för det andra, vara positivt för människans hälsa att ha någon-
ting att tro på. En tro kan vara en välgörande kraft i kvinnors liv. Tidningar-
na syftar då på en andlighet och en tro på någonting som läsaren själv finner 
meningsfullt (M2:2006:32f; A12:2000:187–189; A14:2000:48; T4:2003: 
24–28; M2:2006:32f; A18:2003:94–97; A6:2000:93; A12:2000:187–189; 
T11:2006:84–89). En tro ökar visserligen inte läsarens livskvalitet i någon 
större utsträckning, förtydligar Tara med referens till en undersökning i äm-
net, men känslan av meningsfullhet och tillhörighet till någonting utöver 
läsaren själv har en gynnsam inverkan på hennes fysiska och psykiska hälsa 
(T11:2006:84–89).  

M-magasin talar exempelvis om ”religion som den fattiges tröst”, och 
förordar en öppen kyrka och en kärleksfull Gud till hjälp och stöd för den 
enskilda individen (M2:2012:103; jfr A1:2003:3; jfr A9:2003:45–53, 
A18:2000:94–97). Det är en föreställning som anknyter till den så kallade 
deprivationsteorin, eller idén om att olika bristtillstånd skapar religiösa be-
hov. Religion, eller att vara religiös, fungerar då som kompensation eller 
tröst i en påfrestande livssituation (jfr Furseth och Repstad 2005:152f).  

De flesta informanter delar tidningarnas uppfattning om att en självvald 
tro kan ha en positiv inverkan, framför allt i livets krissituationer (intervju 
A:1; T:1.2; M:1-3).  

Genom tidningarnas och informanternas föreställningar om religion och 
andlighet möter vi, för det tredje, en normerande ordning där andlighet har 
företräde framför religion: andlighet inom en självvald icke-teistisk och icke-
institutionell diskurs, religion i betydelsen institutionell religion och en teist-
isk diskurs med en förutbestämd lära.  

Det är ett till synes individuellt förhållande till religion och andlighet som 
ändå hämtar sin legitimitet och förståelse i en kollektiv kunskap med framför 
allt Svenska kyrkans tro och praktik som referenspunkt. Informanternas och 
tidningarnas förståelse, tycks här utgå från ett gemensamt språk som uttryck-
er en gemensam kunskap (jfr Ammerman 2014:80; Hoover 2010:268; Axel-
son 2008:224ff, 2014:189, 193ff). Det gäller den föreställda såväl som den 
faktiska läsaren.  

Karin, som beskriver sig själv som andlig men inte religiös, rör sig inom 
och mellan en transcendent teistisk och en icke-teistisk transcendent diskurs 
(jfr Ammerman 2014:28ff). Tron på en transcendent Gud, en skapare och 
högre makt, har Karin haft sedan barndomen, men den kristna traditionens 
församlingsengagemang är hon däremot tveksam till för egen del. Karins 
gudsrelation, eller snarare gudsmedvetenhet kallar hon för ”burenhet” (inter-
vju T:2). 
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Emmas transcendenta teistiska diskurs består av ”möten” med goda ljus-
gestalter som hjälper henne i vardagen (intervju T:1). Det är en förnimmelse 
som hon alltid har levt med, och som hon säger har gått i arv till hennes dot-
ter. Emma talar vidare om svarta hål, om andra världar och varelser som 
håller i trådarna och styr oss människor (intervju T:1).  

Klara däremot, tar spjärn mot en teistisk transcendent diskurs för att mar-
kera att hon är andlig men inte religiös. Här finns inte plats för något guds-
möte eller någon gudslängtan, men väl en aning om något översinnligt 
”större” i det liv som är här och nu (intervju A:1). Vi ser en tydlig spänning 
mellan den teistiska och den icke-teistiska diskursen, men den framträder 
först när de relateras till varandra (jfr Wodak 1997:6).  

Det individuella valet av meningsskapande andliga element för att förstå 
sig själv och tillvaron, skattas högre än religion i institutionell och kollektiv 
mening. Jag vill samtidigt påminna om att ett antal informanter positionerar 
sig själva inom diskursen ”varken andlig eller religiös” (intervju A:1-2; T:3; 
M:3). 

Ammerman visar i sin studie på ett liknande resultat. Andlighet framstår 
som någonting förnuftigt, positivt och självvalt i jämförelse med religion, 
eller religiösa institutioner som hennes informanter har tagit avstånd ifrån. 
De som inte tillhörde någon religiös gemenskap ansåg att andlighet var ett 
positivt alternativ till religion (2014:50).  

Hälften av Ammermans informanter förklarade vidare att andlighet hör 
ihop med tro (2014:47), en uppfattning som receptionsstudiens informanter 
tycks dela. Detsamma gäller behovet av att definiera andlighet genom att 
samtidigt definiera religion (jfr Ammerman 2014:47).  

Att ta avstånd från institutionell religion beträffande frågor om tro och 
lära, betyder således att varken receptionsstudiens informanter eller Amelia, 
Tara eller M-magasin önskar hålla distans till allt som den religiösa institut-
ionen representerar. En transcendent teistisk diskurs med tro på en gudsge-
stalt i enlighet med kristen tradition, kan kombineras med en transcendent 
icke-teistisk diskurs fylld av yoga, meditation, musik- och naturupplevelser 
(intervju T:2; M:1, M:3; jfr Ammerman 2014:34ff).  

Att kunna behålla en relation till barndomens tro och kyrka, men med 
olika förbehåll och tillägg av praktiker från andra religiösa och andliga trad-
itioner förefaller vara en självklarhet (intervju T:1-2, M:1-3). Några av in-
formanterna sjunger i kyrkokör utan att för den skull, som Margareta ut-
trycker det, bekänna sig till någon religion; religion i implicit institutionell 
mening (M2:2012:103; intervju M:2; T:1; A:2).  

Som vi, för det fjärde, såg i innehållsanalysen förväntar sig tidningarna att 
läsarna är förtrogna med praktiker som exempelvis yoga och meditation för 
fysiskt och psykiskt välbefinnande. Den introducerande karaktär som tid-
ningarnas presentation av de båda praktikerna har under undersökningspe-
riodens första nedslagsår, tenderar att försvinna över tid (T1:2003:19–24; 
M8:2006:107–115).   
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Yoga som praktik inom en transcendent icke-teistisk eller ”andlig men 
inte religiös” diskurs, är också någonting som flera av receptionsstudiens 
informanter utövar eller har provat på. Det gäller även metoder som meditat-
ion och mindfulness. Yoga är till exempel ”stressreducerande”, förklarar 
Frida, som utövat yoga i över ett decennium (intervju M:3). Yoga kan upp-
levas som någonting andligt, samtidigt som övningarna kan betraktas som 
”helt vanliga övningar” för att sänka ett högt vardagstempo (Frida och Beata, 
intervju M:3). 

M-magasin är den enda tidning som i sammanhanget nämner begreppet 
new age; ett omdiskuterat och ifrågasatt begrepp som består av en rad ”olika 
idéer, system, tekniker och företeelser” där utövarna inte är bundna till en 
enda lära eller ett enda trossystem (Hammer 1998:18ff; jfr Frisk och Åker-
bäck 2013:103f). M-magasin tycks inte vilja koppla samman de yoga- och 
meditationspraktiker som presenteras med det begrepp som tidningen utan 
förklaring associerar med ordet ”flum” (M9:2009:12–13). M-magasin antar 
därmed implicit att läsaren kan förknippa yoga och meditation med new age 
i negativ mening. Det är för övrigt ingen av informanterna, som i sina utsa-
gor kopplar samman yoga och meditation med new age.  

Amelia, Tara och M-magasins meditations- och yogaövningar koncentre-
ras kring nuet och framtiden: att må bra här och nu är ett måste för fortsatt 
välbefinnande och kontroll över tillvaron. Det är inte fråga om att lämna ”det 
sinnliga begäret” eller ”begäret efter att finnas till”, enligt en ursprunglig 
tolkning av Buddhas lära (Jacobsen 2003:96, 105f). Vi möter istället en form 
av meditation av immanent karaktär som går hand i hand med det reflexiva 
jag-projektets idé om självförverkligande, självkännedom och självförbätt-
ring (jfr Giddens 1999:67f; Sointu 2012:9, 50f).  

Denna västerländska nyandlighet, där Öst möter Väst, har en livsbeja-
kande ton (Hammer 1998:91), och jag menar att Amelia, Tara och M-
magasin ansluter sig till detta synsätt. Må-bra-diskursernas meditations- och 
yogaövningar handlar om att upphöja och placera det egna jaget i centrum: 
för att detta jag ska nå en ännu högre grad av autenticitet och välbefinnande 
(jfr Sointu 2012:9, 50f).    

Innehållsanalysen och receptionsstudien visar alltså ett dominerande och 
gemensamt intresse för yoga och meditation bland tidningar och informanter 
när det gäller stresshantering. Amelia, Tara och M-magasin poängterar dess-
utom att de båda praktikerna kan medverka till lindring och bot av en lång 
rad fysiska och psykiska tillstånd. Yoga och meditation blir till ett all round-
verktyg för ett ständigt pågående förbättrings- och underhållsarbete av den 
egna kroppen i inre och yttre bemärkelse (jfr Featherstone 1994:113).  

Yoga och meditation med eller utan religiösa eller andliga dimensioner, 
som avhandlingens utvalda tidningar och informanter definierar det, ingår i 
ett interdiskursivt och pågående samtal mellan olika aktörer på andra arenor, 
vilket informanterna också är tydliga med. De får sin kunskap om yoga och 



 168 

meditation från många olika källor, inte bara Amelia, Tara och M-magasin 
(intervju A:1, T:1-3, M:1-3).  

Varken kroppsliga ritualer eller praktiker för hälsa och läkedom, eller för 
att söka kontakt med det gudomliga (det gudomliga som en suprahuman eller 
övermänsklig kraft), är något nytt fenomen inom olika religiösa och andliga 
traditioner (jfr McGuire 2008:100f). Men vad som produceras och reprodu-
ceras bland tidningar och informanter är kroppsliga praktiker med öster-
ländska rötter som ”omlokaliserats” och förvästligats i kulturell och religiös 
mening. Det är praktiker som ingår i en väv av global konsumtionsandlighet 
(Sointu 2012:179).  

Ovan nämnda praktiker tillhör tillsammans med exempelvis ayurveda, qi 
gong, mindfulness, akupunktur och rosenterapi, det spektra som ibland kal-
las komplementär och alternativ medicin. Amelia, Tara och M-magasin kan 
presentera schematiska översikter över dessa, vad de syftar till och vad en 
behandling kan kosta (T10:2009:90–93; A7:2003:36–44; T1:2000:117–121; 
M6:2009:85–101).  

Yoga och meditation tycks i alla händelser fungera inom en teistisk dis-
kurs likaväl som inom en transcendent icke-teistisk diskurs. Det visar även 
Ammerman i sin studie: de informanter som tillhörde en religiös gemenskap 
utövade yoga och meditation i samma utsträckning som de informanter som 
saknade en liknande gemenskap (en i första hand kristen eller judisk gemen-
skap; 2014:70f).  

För det femte: Finns det då någon motsvarighet till diskursen etisk and-
lighet? Under interjuver och diskussioner är det bara Frida och Kristina som 
i just dessa samtal tangerar ämnet. Det handlar då om varje människas frihet 
att forma sin egen tro, under förutsättning att man, med referens till tio Guds 
bud, inte skadar någon annan (intervju M:3). Anna och Frida diskuterar en 
tilltagande jag-centrering som de anser borde bytas ut mot ett ”vi”. Det är ju 
där ”frälsningen ligger”, säger Anna med ett ord som refererar till institut-
ionell religion och en kollektiv gemenskap (intervju M:3).  

Jag ser detta som ett etiskt och moraliskt ställningstagande för religions-
frihet och respekt för andra människor (intervju M:2).  

Genom fem aspekter har jag nu visat på en teistisk och en icke-teistisk 
diskurs där kvinnor tycks ha en disposition för andlighet, och där informan-
ter och tidningar förordar andlighet framför religion, och att vara andlig 
framför att vara religiös. Några informanter har vidare berört en etisk and-
lighet. Den vardagsandlighet som informanterna ger uttryck för bildar sam-
mansatta och överlappande mönster (jfr Ammerman 2014:42). Att bara hålla 
sig inom en och samma diskurs tycks alltför begränsande. Det är ett indivi-
duellt val av element från olika religiösa och andliga traditioner med beto-
ning på kroppsliga praktiker för stressreducering och självkännedom (jfr 
Sointu 2012:50). För några informanter har dock varken religion eller and-
lighet någon relevans för egen del. 
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Vardagslivets andlighet är, som jag ser det, inriktad på praktik mer än lära 
i substantiell mening. Om sedan de utvalda kroppsliga praktikerna har en 
andlig dimension eller inte, bestäms av utövaren. Jag konstaterar att tidning-
arnas strukturella standardisering av religion och andlighet möter en viss 
flexibilitet på individnivå där informanterna både delar och inte delar de 
”regler och resurser” som tidningarna presenterar (jfr Giddens 2014:191).  

9.1.2.3. En femininisering av välbefinnande och holistisk andlighet 
Som en konsekvens av avregleringen av institutionell religion och en tillta-
gande individualisering, hävdar Sointu och Woodhead, att det har skett en 
femininisering av begreppet välbefinnande i relation till holistisk må bra-
andlighet (2008:260f, 271).  

Holistisk må bra-andlighet värdesätter kvinnors traditionella roll som den 
omhändertagande – privat inom den egna familjen och inom vårdande pro-
fessioner. Holistisk andlighet legitimerar därutöver omsorgen om den egna 
kroppen, den kvinnliga kroppen för inre och yttre hälsa och skönhet. Det är 
ett arbete som kvinnan sägs göra för sin egen skull – som hon är skyldig sig 
själv för att visa sitt eget värde (Sointu och Woodhead 2008:268f).   

I ljuset av en jämställdhet som avstannat, skulle en holistisk andlighet 
kunna bidra till att balansera och utjämna spänningen mellan en traditionell 
kvinnoroll och en självförverkligande individuell position som tidigare, en-
ligt Sointu och Woodhead, bara varit förbehållen män (2008:270).  

Holistic well-being practices make strategic use of both traditional and indi-
vidualized modes of selfhood in order to deal with the tensions that their co-
existence generates (Sointu och Woodhead 2008:272f).  

Om vi för ett ögonblick återvänder till The Feminine mystique, så nämner 
Friedan vid några tillfällen hur föreställningar inom institutionell religion 
reproducerar en traditionell kvinnoroll: en roll som kvinnor själva internali-
serat och gjort till sin egen och därmed hindrat sin egen emancipation och 
jämställdhet med mannen (2013:219, 424f). Det bekymmersamma är då som 
nu, vilket tydliggörs i Amelia, Tara och M-magasin, att det är den enskilda 
kvinnan som i egen kraft måste arbeta för egna förbättrade villkor.  

Skillnaden mellan Friedans sextiotal och det halva århundrade som passe-
rat uppvisar en förändrad syn på institutionell religion, på jämställdhet mel-
lan könen och på kvinnans frigörelse. Lagar har tillkommit som bidragit till 
förändrade könsrollsmönster.  

Under den andra och tredje vågens feminism (från 1960-talet och in i vår 
tid), riktades skarp kritik mot institutionell religion och patriarkala former av 
exempelvis traditionell kristendom och judendom som av organisatoriska, 
strukturella och läromässiga skäl ansågs motverka kvinnors jämställdhet och 
frigörelse. Detta kan ses som en orsak till att kvinnor har sökt sig till icke 
institutionell religion och andlighet för att få utrymme för sin egenhändigt 
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definierade tro och praktik (jfr McGuire 2002:142ff). ”Ofta /---/importerade 
rörelser” som ”genomgår /---/ någon form av förändring i den västerländska 
kulturen” och som ”befinner sig i gränsområdet mellan olika former av te-
rapi och personlighetsutveckling” (Frisk 1998:12, 198; jfr Sointu 2008:7).  

Svenska undersökningar visar för övrigt att kvinnor är mer religiösa än 
män beträffande tro och engagemang. Det gäller både institutionell och icke-
institutionell religion (Gustafsson 2003:41; Sjödin 2001:89ff).  

M-magasin talar dessutom om yoga som en ”folkrörelse” i allmänhet och 
en ”kvinnorörelse” i synnerhet (M9:2009:12–13). Och som vi tidigare kon-
staterat utövar flera av receptionsstudiens informanter yoga eller meditation. 
Sociologen Kristin Aune och debattören Catherine Redfern ser i denna nya 
feministiska andlighet en fjärde feministisk våg (2010:166). För precis som 
den första vågens feminism drevs av tanken på alla människors lika värde 
(ofta utifrån ett kristet perspektiv), tycks kvinnor från olika religiösa och 
andliga traditioner samsas vid tanken på att de genom sin ”kollektiva energi” 
kan åstadkomma en global social förändring för kvinnors, och alla männi-
skors bästa (Redfern och Aune 2010:166).  

Att kvinnor dominerar denna feministiska rörelse är ett understatement, 
men inte kvinnor i allmänhet. Ser vi till ålder, klass och etnicitet talar vi om i 
huvudsak vita medelålders medelklasskvinnor (Woodhead 2011:156). Det är 
kvinnor som har tid och ekonomiska möjligheter att ta tillvara de resurser – 
inklusive andlighet – som finns tillgängliga för dem, för att klara de utma-
ningar som det senmoderna jaget utsätts för. Att då kombinera en föreställ-
ning om det unika individuella jaget och ett holistiskt tänkande, tycks i 
sammanhanget fungera utmärkt för att stärka kvinnors identitet, självförtro-
ende och självkänsla (Woodhead 2011:156f). Hornborg undrar om det är en 
”kvinnlig medelklassrevolution” vi bevittnar, eftersom kvinnor inom denna 
socioekonomiska grupp dominerar bland både konsumenter och producenter 
av denna andlighet (2012:169f).  

Holistisk andlighet är fortsättningsvis per definition inte kvinnlig, Men 
andlighet som så tydligt relaterar till en traditionell kvinnoroll skapar be-
stämda identifikationsmöjligheter och mönster, vilket kan vara en förklaring 
till varför kvinnor dominerar inom holistiska miljöer inklusive alternativ och 
komplementär medicin (Sointu och Woodhead 2008:260, McGuire 
2002:141ff, 144ff).  

Religion har blivit en ”feel-good factor” (Davie 2007:146), en må-bra-
andlighet eller kropp- och själsandlighet med betoning på kropp, känslor och 
upplevelser (jfr Heelas 2007:39f), ”agens, kontroll och egenmakt” (jfr Sointu 
och Woodhead 2008:262). Med Radways begrepp framstår andlighet i den 
här formen som en både kompensatorisk och oppositionell strategi för ökat 
välbefinnande och kvinnlig frigörelse (jfr Radway 1991:211ff). 

Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser presenterar sammanfatt-
ningsvis en rad verktyg som kan ha andliga dimensioner för att hjälpa läsa-
ren att hantera en traditionell kvinnoroll – och för att i förlängningen kunna 
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kliva ut ur denna traditionella roll. Det gäller oavsett ålder, men i relation till 
den livssituation hon befinner sig i. Det andliga lokaliseras till det vardagliga 
och privata och till kroppen som är den centrala platsen för vård och omsorg. 
Fysiskt och psykiskt välbefinnande framstår som en förutsättning för kvinn-
lig frigörelse.  

9.1.2.4. Tre aspekter av att ”må bra” 
När det gäller informanternas uppfattning om vad det innebär att ”må bra”, 
som svar på en av de tematiska frågorna, återknyter jag till begreppen 
”agens, kontroll och egenmakt” (Sointu 2012:50), och lägger till samman-
hang och mening. 

Informanterna konstruerar en diskurs om att må bra med hjälp av tre väx-
elverkande aspekter med sig själva som subjekt: en individuell, en relationell 
och en existentiell aspekt av fysisk och psykisk hälsa som varken är andlig 
eller religiös. Att må bra handlar inte bara om informanternas eget välbefin-
nande till kropp och själ utifrån andliga eller religiösa dimensioner. Det gör 
det ju inte heller i Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser. 

Goda relationer inom den närmaste familjen och till människor överhu-
vudtaget är bra för hälsan (intervju T:1-2; M:1-3). Att må bra är dessutom en 
känsla och ett förhållningssätt till livets glädjeämnen och svårigheter. Att må 
bra handlar om kontroll och autenticitet: möjligheten att bestämma över sitt 
liv, att leva i ”samklang med sina egna värderingar på ett meningsfullt sätt” 
(Karin intervju T:2; intervju A:1, T:1-3; M1-3; jfr Sointu 2012:43f, 54; Gid-
dens 1999:99). Att hälsa och välbefinnande är någonting relationellt visar 
även Ammerman i sin studie (2014:296f). Här märks en parallell till M-
magasins föreslagna strategi där läsaren blir en grävande journalist i sitt eget 
liv för att ta reda på vem hon är och vad hon vill med sitt liv (M5:2006:22–
25).  

Att må bra är ett tillstånd och en process utifrån det egna jagets upple-
velse, erfarenhet och känsla, samtidigt som hälsa och välbefinnande – och 
dess motsats – konstrueras, förhandlas och omförhandlas i ett samspel mel-
lan den enskilda individen och de normer som samhällets dominerande aktö-
rer anser som ”normalt, rimligt och acceptabelt” (jfr Johannisson 2006:29f, 
36f). Jag menar att även Amelia, Tara och M-magasin, liksom receptionsstu-
diens informanter deltar i denna interdiskursiva konstruktion, förhandling 
och omförhandling av hälsa och välbefinnande genom sina må bra-diskurser 
(jfr Fairclough 1995:55f).  

9.1.2.5. Konsumtion av medialiserad religion och andlighet 

Media provide an accessible language resource as people strive to articulate 
to others what they find to be meaningful or banal, good or bad, hateful or 
compassionate in the world around them (Schofield Clark 2007:71). 
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Medierna erbjuder en mångfald av företeelser, livsstilar och förmedlad erfa-
renhet som kan berika mediekonsumenten (Giddens 1999:105). Men för att 
tidningar som Amelia, Tara och M-magasin ska vara relevanta för läsaren 
bör tidningar och läsare dela den verklighetsbild som tidningarna presente-
rar.  

Mediernas konstruktion och presentation av olika företeelser – utifrån just 
mediernas förståelse och urvalsprinciper – har förmåga att få mediekonsu-
mentens verklighet att framstå som både större och mer differentierad än den 
kanske är – och tvärtom. Medierna kan också sätta gränser för den enskilda 
individens och samhällets förståelse av omvärlden och sig själv (Hjarvard 
2008a:28, 15, 51; jfr Nord och Nygren 2002:29). Mediernas allt ökade infly-
tande gör dessutom både individ och samhälle beroende av mediernas repre-
sentationer (Hjarvard 2008a:28ff).  

Medierna och i synnerhet populärkulturens olika genrer tycks vidare ha 
övertagit en rad funktioner som också innehas av institutionell religion. Det 
vill säga funktioner som identitetsskapande, gemenskap och tillhörighet, 
samt moralisk och andlig vägledning (Hjarvard 2008b:9f, 2011:124; jfr Car-
roll 2011:76ff).  

Det vi kan se är att Amelia, Tara och M-magasin erbjuder gemenskap och 
tillhörighet till gruppen Amelia-, Tara- respektive M-magasin-kvinnor ge-
nom att ständigt definiera, identifiera och omdefiniera sina läsare. Tidning-
arnas må bra-diskurser ger även vägledning i frågor som rör läsarens identi-
tet och relationer, religion och andlighet (jfr Hoover 2010:267ff; Hjarvard 
2008a:9f). Ur informanternas synvinkel erbjuder tidningarna, som vi ska se, 
gemenskap och tillhörighet mer än vägledning och fullständig identifikation 
med den föreställda läsaren.  

Hoover visar i sin studie om identitetsskapande utifrån konsumtion av re-
ligiösa teveprogram, att informanterna väljer olika sorters program (vare sig 
informanterna definierar sig som religiösa eller inte, och vare sig program-
men annonseras som religiösa eller inte), eftersom de vill vara en del av en 
vidare social och kulturell kontext (2010:267ff). De är på en och samma 
gång ”fluid, yet grounded”. Det vill säga beredda att ta ställning till de vär-
deringar och föreställningar som medierna erbjuder, men ändå trygga i sina 
egna åsikter och normer. Det gäller religiöst eller andligt såväl som sekulärt 
material. Det är en trygghet som ger utrymme för lek och fantasi beträffande 
olika uppfattningar och idéer (Hoover 2010:280, 275f, 284-290).  

Receptionsstudiens informanter tycks inta en liknande position och in-
ställning till tidigare och ny kunskap genom medierna. Att till exempel läsa 
om magi och änglatro som ”godis” för själen i M-magasin, tas emot med lika 
delar reservation som ett sätt att öka sin kunskap i ämnet; vilket inte är det-
samma som att få inspiration att praktisera eller tro på dessa företeelser 
(M2:2012:1, 97-103 intervju M:3; jfr Hjarvard 2008a:25).  

Tidningens presentation uppfattas också som underhållning och ett kom-
mersiellt ”prova-på-erbjudande” med kunskap som kan komma till nytta i 



 173

olika sociala sammanhang (intervju M:3). Det händer dock att den media-
liserade verkligheten kan bli alltför närgången och utmanande, som när en 
artikel om yoga väcker minnet av en yogaresa till Indien där den egna guds-
tron ställdes i relation till hinduiska gudomligheter (intervju M:1). 

I föreliggande studie finns det emellertid inga indikationer på att Amelia, 
Tara och M-magasin skulle utgöra någon kompensation för informanternas 
egen tro och praktik, inte heller att tidningarna i sig skulle ersätta religion 
och andlighet per se. Min slutsats är att Amelia, Tara och M-magasin är reli-
giöst, men framför allt andligt signifikanta utifrån tidningarnas och infor-
manternas definition av religion och andlighet. Tidningarna ter sig främst 
som en bekräftande resurs för informanternas redan existerande föreställ-
ningar. 

De informanter som till exempel själva praktiserar yoga och meditation 
ser på tidningarnas intresse för praktikerna som en allmän trend som riskerar 
att presentera alltför enkla lösningar på personliga problem av mer allvarlig 
karaktär (intervju A:1, T:1-2, M:2).  

Det är inte heller någon av informanterna som ger uttryck för att Amelia, 
Tara eller M-magasin skulle vara den enda källan till deras kunskap om yoga 
och meditation. Det är en kunskap som finns att få ”överallt” (intervju A:1, 
T:1; M:3). Här kan vi med tidigare forskning dessutom konstatera att medi-
erna är en resurs bland många andra resurser när det gäller religion och me-
ningsskapande (Hoover 2010:269, 282).  

Att Amelia, Tara och M-magasin skriver om religion och andlighet i för-
bindelse med kvinnor, hälsa och välbefinnande har informanterna i princip 
ingenting emot, även om de kan kritisera tidningarna för hur de skriver om 
dessa företeelser. Både tidningar och informanter tar ju, som vi har sett, av-
stånd från institutionell religion med redan färdiga trosuppfattningar och 
praktiker till förmån för en andlighet som de själva kan välja och påverka till 
innehåll och praktik. 

Några av de informanter som läser M-magasin, ställer den direkta frågan 
om tidningen verkligen är ett forum för religion, implicit institutionell relig-
ion. Skulle M-magasin förorda institutionell religion på samma sätt som 
tidningen rekommenderar andlighet för en fungerande vardag, tror informan-
terna att M-magasin skulle tappa läsare (intervju M:1, M:3). Att förorda 
institutionell religion skulle vara detsamma som att tidningen tar ställning 
för en redan färdig samling idéer kring tro och praktik, vilket reducerar indi-
videns valmöjligheter. Men ”den vet nog hur den ska balansera”, kommente-
rar en av informanterna angående religion i M-magasin och syftar på tid-
ningens redaktion (intervju M:1). Det finns många andra forum för religion 
(intervju M:1-3).  

Som tidigare framkommit var det inte självklart för Hoovers informanter 
att välja religiösa teveprogram bland den grupp som själva definierade sig 
som religiösa. De ville tvärtom hålla sig à jour med vad som hände i sam-
hället i övrigt. Det betyder, anser Hoover, att informanterna uppfattade de 
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religiösa programmen som mer betydelsefulla i kulturell mening än i religiös 
eller andlig bemärkelse. Informanterna var trygga i sin tro och positionerade 
sig själva, sin övertygelse, sina värderingar – och medierna – inom en vidare 
kulturell sfär.  

Receptionsstudies informanter tycks ha en liknande inställning. Varken 
tidningarna eller tidningarnas innehåll ersätter religion och andlighet enligt 
deras egna preferenser (jfr Hoover 2010:269, 282). De har redan gjort sina 
val utifrån tidigare kunskap och erfarenheter (intervju A:1, T:1-2, M:1-3). 
Det är inte heller tidningarnas respektive avdelningar om hälsa och välbefin-
nande, eller tidningarnas användning av religion och andlighet i förbindelse 
med hälsa och välbefinnande som är orsaken till att de väljer just Amelia, 
Tara eller M-magasin. Informanterna har sina egna uppfattningar i dessa 
frågor, men kan ta del av tidningarnas artiklar om de hittar någonting som 
intresserar dem.  

Hoover förklarar vidare att hans informanter kunde upptäcka menings-
skapande värderingar, symboler och föreställningar i vilket teveprogram som 
helst (2010:277ff). Allt ligger i betraktarens öga efter betraktarens egna be-
hov. Det är också detta perspektiv på förhållandet mellan tidning och läsare 
som är utgångspunkten för föreliggande studie.  

9.1.3. Konsumtion – en identitetsskapande handling 
När Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser bidrar med material till 
hur kvinnor ska förstå och uppleva religion och andlighet i förhållande till 
hälsa och välbefinnande, innefattar detta en konstruktion av identitet och 
livsstil (jfr Hermes 1995:39, 64f; Giddens 1999:101ff; Uusitalo 2001:215f). 
Vi har tidigare sett hur Amelia, Tara och M-magasin identifierar sig med 
läsaren för att läsaren ska identifiera sig med tidningen. Det vill säga den 
process Fairclough kallar syntetisk personalisering, eller tidningarnas idé om 
läsarens livssituation och livsvillkor (2009:98; 1995:89, 148f).  

Med ytterligare några exempel vill jag belysa hur konsumenten kan 
”byggas in” i Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser (jfr Puustinen 
2006a:18), vilket jag också ser som en form av dubbelpositionering och en 
återkommande ritualisering.  

Det är fortsättningsvis inte bara Amelia, Tara och M-magasin som försö-
ker förstå och relatera till konsumenten genom att definiera den särskilda 
målgrupp tidningarna vänder sig till. Också konsumenten, receptionsstudiens 
informanter, kan definiera sig själva och sin motsats i förhållande till den 
identitet tidningarna tillskriver henne.  

Det första exemplet berör tidningarnas utvalda målgrupp, det vill säga den 
föreställda, eller den ideala läsaren. Det andra exemplet berör den faktiska 
läsaren och hennes konstruktion av den ”andra läsaren”. Därefter följer en 
reflektion kring begreppet livsstil i förhållande till Amelia, Tara och M-
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magasin. Jag analyserar vidare kring det kroppsliga jaget som maktcentrum, 
och konsumtion som ett sammansatt begrepp.   

9.1.3.1. Subjektets objektifiering av det egna jaget  
Amelia, Tara och M-magasins självpåtagna uppgift är att stödja läsaren i 
hennes identitets- och självhjälpsprocess. Men där tidningarna avslutar sitt 
uppdrag, tar läsarens eget ansvar vid. Det vill säga att utföra de olika prakti-
ker för hälsa och välbefinnande som tidningarna föreskriver utifrån läsarens 
lika föreskrivna behov. 

Läsaren bör följa tidningarnas uppmaningar, eftersom de förväntas verka 
till hennes fördel. Att välja bort en föreslagen praktik riskerar således att bli 
till hennes nackdel. Att ta del av Amelia, Tara och M-magasins må bra-
diskurser innebär alltså en möjlighet att delta i en självskapande cirkulär 
process: att bli ett jag, ett subjekt, som gör sig till ett objekt för tidningarnas 
tips och idéer, tidningarnas syn på den kvinnliga kroppen, på kvinnors hand-
lingar och beteende (jfr Puustinen 2006a:20). Genom det ritualiserande och 
återkommande mönster vi känner igen som tidningarnas identifikation, defi-
nition och omdefinition av den förställda läsaren (se tidigare kapitel 8), åter-
skapar subjektet sig själv i en version som bör uppvisa någon form av för-
bättring eller förändring.  

I den konsumtionskultur som tidningarnas och informanternas må bra-
diskurser existerar, bör kroppen vara hälsosam och produktiv (Cederström 
och Spicer 2015:12). Denna kropp kan liknas vid en vara med ett högt mark-
nadsvärde. Överför vi detta resonemang till den ideala Amelia-, Tara- och 
M-magasin-kvinnan ökar hon sitt värde genom att måna om sin hälsa, priori-
tera sin tid, och genom att våga säga nej till de krav och relationer som på-
verkar henne negativt.  

Ett gott resultat kommer inte bara den enskilda kvinnan till del: om den 
övriga familjen mår bra, mår även hon bra, och tvärtom (intervju T:1-2, M:1-
3). Om Amelia-, Tara- och M-kvinnan mår bra klarar hon av att räcka till för 
både familj och arbete. I den meningen kan kvinnans hälsa alltjämt betraktas 
som en nationell angelägenhet (Kardemark 2013:236ff; jfr Ehn, Frykman 
och Löfgren 1993:175).  

Med hjälp av tidningarnas symboliska produktion kan den ideala läsaren 
själv uppfattas som en produkt när tidningarna låter henne samverka med de 
materiella ting som tidningarna gör reklam för, till exempel yoga- och spik-
mattor, skönhetsprodukter och kosttillskott (A17:2009:73; T8:2006:17; 
M1:2012:99; jfr Starr 2004:291ff). Det är en sammanblandning av symbo-
liska och materiella ting som kan ses som en konsekvens av mediernas 
marknadsanpassning (jfr Fairclough 1995:10f).  

Den faktiska läsaren kan, som receptionsstudiens informanter, skapa sin 
egen motsats för att bekräfta och förstärka sin egen identitet och självbild 
(intervju A:1-3; T:3; M:1-3). Den andra läsaren, som jag kallar denna 
kvinna, framträder när informanterna positionerar sig själva gentemot den 
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identitet, de behov och de uppfattningar som tidningarna tilldelar dem. Den 
andra läsaren framstår då som mindre upplyst jämfört med informanterna i 
de frågor som tidningarnas må bra-diskurser presenterar. Den andra läsaren 
nöjer sig med det lite enklare. Hennes bristande självständigt och låga själv-
känsla gör det svårt för henne att träffa sina egna val (intervju A:1-3; T:3; 
M:1-3).  

Detta är en form av dubbelriktad maktutövning från informanternas sida 
som kan betraktas som en form av protest: informanterna har vissa reservat-
ioner inför Amelia, Tara och M-magasins positionering av sina respektive 
läsare. Informanterna tilldelar sig samtidigt rätten att definiera den andra 
läsaren, vilket överskrider det handlingsutrymme som tidningarnas må bra-
diskurser tillskriver dem. Ur informanternas perspektiv tycks den andra läsa-
ren ha större likheter med tidningarnas föreställda läsare än de själva har. 
Den andra läsaren kan därmed ses som ett objekt för de behov och den om-
definition som tidningarna tilldelar den ideala läsaren.  

Den andra läsaren ska i sammanhanget inte förväxlas med den läsare 
Fairclough talar om som ”lyssnaren”: den indirekt tilltalade läsaren och den 
indirekt närvarande läsaren (Fairclough 2009:79). Hon som inte tillhör Ame-
lia, Tara eller M-magasins definierade målgrupp, men som själv vill och 
väljer att tillhöra någon av dem oavsett ålder, social klasstillhörighet eller 
livsstil.  

Inom Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser skapas, som vi har 
sett, en kvinna i tiden med fokus på yrkesarbete, hem och familj, samt välbe-
finnande genom att vårda den fysiska och psykiska kroppen. Den föreställda, 
ideala läsaren och den faktiska läsarens livsstil, sociala positioner och till-
skrivna egenskaper tycks sammanfalla: receptionsstudiens informanter till-
hör Amelia, Tara och M-magasins respektive målgrupp, en välutbildad me-
delklass.  

Amelia, Tara och M-magasin använder nu inte begrepp som klass och et-
nicitet i sina definitioner och beskrivningar av respektive målgrupp. Men den 
livsstil tidningarna konstruerar, den ekonomi och de materiella tillgångar 
som krävs för att förverkliga detta sätt att leva tillskriver ändå läsaren en viss 
social position och sociala relationer.  

Det tycks som om begreppet livsstil associeras med den individualitet och 
flexibilitet som begreppet klass verkar sakna (jfr Giddens 1999:102f). 
Gough-Yates anser att kvinnotidningar idag hellre talar om ”a segmentation 
by attitude” än demografiska mönster (2003:17; jfr Allt om tidskrifter nr 
1:2012:38–44). Ballaster et al hävdar till och med att begreppet livsstil är ett 
medvetet sätt från kvinnotidningarnas sida att låtsas som om frågor om klass 
och social differentiering inte existerar, åtminstone inte i den egna tidningen 
(1993:14). 

En livsstil innebär ett tämligen ordnat och återkommande mönster av va-
nor och preferenser när det gäller allt ifrån normer och värderingar till vilken 
mat eller vilka kläder vi föredrar (jfr Giddens 1999:102f). Livsstil är något 
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individen ”lägger sig till med” mer än någonting som går i arv, menar Gid-
dens, vilket speglar hans syn på struktur och agens. En avgörande betydelse 
för valet av livsstil är ändå ”grupptryck, synliga förebilder och socioekono-
miska förhållanden” (jfr Giddens 1999:102f).  

9.1.3.2. Det kroppsliga jaget – ett maktcentrum  
Strukturer kan alltså påverka och styra informanterna i en viss riktning, men 
åt vilket håll går inte att bestämma i förväg. Strukturer kan verka begrän-
sande men också möjliggörande. För oavsett om de bejakas eller inte, utgör 
de en utgångspunkt för vidare tanke och eventuell handling (jfr Giddens 
(2014:23ff).  

Det reflexiva jag-projektet, det självbiografiska tänkandet, liksom Gid-
dens idé om att människan inte är den hon är, utan den hon gör sig till 
(1999:95), kommer till uttryck i de praktiker som presenteras i Amelia, Tara 
och M-magasins må bra-diskurser för hur kvinnor förväntas förstå och upp-
leva religion och andlighet.  

Kvinnotidningens reflexiva projekt handlar som tidigare framkommit om 
kvinnans eget moraliska ansvar att under självkontroll och självdisciplin 
vända sig in mot sitt eget jag för att bli så mycket mer sig själv (jfr Gill 
2008:255; Giddens 1999:91). Kroppen är inget passivt objekt i denna pro-
cess, tvärtom: det reflexiva projektet engagerar både kropp och själ. ”För 
kroppen och själen, det är väl jag”, som en av receptionsstudiens informanter 
uttrycker det (intervju A:1; jfr Giddens 1999:97). Jaget, etos, är ett för-
kroppsligat jag (Fairclough 2009:166f). 

Läsaren tycks aldrig kunna slå sig till ro. Som subjekt förväntas läsaren, 
se på sig själv som ett objekt, ett arbetsmaterial som hon med hjälp av olika 
verktyg ska bearbeta, forma och omforma till det bättre. Att vara kvinna är 
förenat med villkoret att bejaka denna självupptagenhet och kontroll av den 
egna kroppen (jfr Gill 2008:217, 261).  

Att vara kvinna är att bo i en kropp som ständigt behöver justeras och 
uppdateras, och där Amelia, Tara och M-magasin bemyndigar läsaren att 
själv utföra denna förändring: ”implicit in any promise of transformation and 
empowerment is a conception of a self in need of both” (Peck 2008:38; jfr 
Milestone och Meyer 2012:164ff).  

Det är en ”normstyrd” kontroll, eller en intern och extern maktutövning 
genom – och av kroppen – som ligger till grund för jagets hela biografi 
(1999:73, 79). Detta visar, som Foucault uttrycker det att: ”Makten är över-
allt; inte därför att den omsluter allt, utan därför att den kommer överallt 
ifrån”, eftersom makten alltid och överallt skapas socialt och relationellt 
(2009:103f).  

Makt blir då implicit och explicit ett centralt fenomen inom det reflexiva 
jag-projekts förhandlingar och omförhandlingar av de föreställningar, upple-
velser och erfarenheter där det förflutna, nuet och framtiden konstrueras i ett 
oavbrutet försvinnande nu (Giddens 1999:95, 106). Sambandet mellan disci-



 178 

plineringen av kroppen och makt i olika former är en komplex fråga och ett 
eget vetenskapligt fält (jfr Johansson 1998:192ff, 2008). 

Men om vi ännu en gång återvänder till Giddens teori om struktur och 
agens, skulle den kvinnliga blicken från tidningarnas kvinnodominerade 
redaktioner, och den kvinnliga blicken som läsaren fäster på sig själv, vara 
ett uttryck för social kontroll av kvinnan som individ och grupp. Men om 
läsaren ignorerar blicken eller omförhandlar dess budskap, borde blicken så 
småningom kunna ändra riktning och innehåll (jfr Milestone och Meyer 
2012:180).  

Gill menar att det har skett en förändring från objektifiering till subjekti-
vering av kvinnan i postfeministisk mediekultur, inklusive dagens kvinno-
tidningar (2008:188, 255). Den så kallade ”manliga blicken” som bara såg på 
kvinnan som ett objekt, har bytts ut mot kvinnans egen självmedvetna, aktiva 
och handlingskraftiga självobjektifiering. Det är en kvinna som på sina egna 
villkor dessutom kan leka med och ironisera över stereotypa kvinnorepresen-
tationer (Gill 2008: 74, 92; jfr Ballaster et al 1993:36).   

Suzanna Danuta Walters, sociolog och genusvetare, som utifrån ett femin-
istiskt perspektiv försöker fånga kvinnans position som iakttagare och kon-
sument av objektifieringen av sig själv som kvinna, menar att denna objekti-
fiering fortfarande styrs av den manliga blicken – en blick av makt och kon-
troll (1995:22, 51f). Den kvinnliga blicken bjuder visserligen motstånd, ef-
tersom mening skapas i interaktionen mellan exempelvis läsaren och texten. 
Läsaren är aktivt medskapande (1995:58, 112), och Walters tror att sociala 
förändringar i synen på män och kvinnor kommer att ge den kvinnliga blick-
en större utrymme över tid.  

Vare sig den kvinnliga blicken från Amelia, Tara och M-magasin är en-
bart kvinnlig eller överordnat styrd av den manliga blicken, manar den i alla 
händelser läsaren till förändring av det egna jaget. Läsaren duger som hon är, 
men ändå inte. Läsaren kan och bör med tidningarnas hjälp skapa sig en 
bättre version av det egna jaget (jfr Davie 2007:166).  

Hirdman visar på en liknande utveckling i Veckorevyn vars läsekrets är 
yngre än Amelias. Från 1990-talet och framåt märks ett tydligt fokus på jäm-
ställdhet, men kraven och ett ”ifrågasättande av den egna kroppen och bete-
endet” ökar också (2001a:269).  

Trots ovanstående resonemang menar jag ändå att det är svårt att genera-
lisera som exempelvis Redfern och Aune, som i en diskussion om kvinno-
tidningar och kroppsideal argumenterar för att kvinnotidningar borde förses 
med en varningstext liknande den som finns på cigarettpaketen: “Warning: 
reading this magazine could seriously damage your health” (2010:29).  

Redfern och Aune anser att de skönhets- och kroppsideal som kvinnotid-
ningar presenterar, rimmar illa med tidningarnas tal om kvinnans frigörelse 
och jämställdhet. En återkommande fokusering på kvinnors vikt, eller rättare 
sagt viktreducering, river ned kvinnors självkänsla. Detsamma gäller kvinno-
tidningarnas ungdomsideal (2010:20ff, 25; jfr Lelwica 2000). Detta som 
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exempel på områden där den, som de menar, feministiska kampen måste 
fortsätta (2010:16f).  

Redfern och Aune har sannolikt fog för sin oro, men de missar samspelet 
mellan struktur och agens. Det är förvisso tydligt att tidningar som Amelia, 
Tara och M-magasin bidrar till en normstyrd idé om hur kvinnokroppen bör 
se ut och kontrolleras, men de glömmer den faktiska läsarens eget omdöme 
och självkännedom, hennes förmåga att välja och välja bort som receptions-
studiens informanter är ett exempel på. I receptionsstudien berättar Kristina 
hur hon som ung påverkades negativt av de kvinnoideal hon presenterades 
för i olika kvinnotidningar (intervju M:2). När hon nu som äldre och med 
mer erfarenhet, jämför med M-magasin, den tidning hon läser idag, tycker 
Kristina att hon möter en trovärdig bild av kvinnor 50-plus.  

Att ta ansvar för sin egen hälsa förefaller självklart bland receptionsstudi-
ens informanter. Men hälsa och välbefinnande får aldrig handla om någon 
”prestationstävling”, som Klara uttrycker det (intervju A:1). 

Beträffande mediernas representationer av hälsa och välbefinnande tende-
rar dessa, enligt mediernas logik och dramaturgi, att ge uttryck för den 
grundläggande oro som människan känner inför livets ändlighet (jfr Seale 
2003:518–523). Populärpressen presenterar ofta en riskorienterad, förenklad 
och underhållningsbetonad bild av hälsa och sjukdom, vilket kan uppfattas 
som en risk som medierna utsätter sig för, eftersom mediekonsumenten blir 
alltmer välutbildad. Kvinnor framställs för övrigt som mer kapabla än män 
när det gäller att ta hand om sin hälsa (Seale 2003:518–523; jfr M1:2006:24–
27). 

Kvinnokroppen tycks precis som förr befinna sig i centrum, men nu allt-
mer i form av en själv- och kroppsfixerad individuell feminism, för att åter-
knyta till kvinnotidningarnas glossy-feminism: denna i första hand ”me-
feminism” framför en gemensam och solidarisk ”we-feminism” (Lazar 
2008:18; jfr McRobbie 2011:18f).  

9.1.3.3. Konsumtion – ett sammansatt begrepp  
Jag delar Gauthier, Woodhead och Martikainens uppfattning om att kon-
sumtion är ett sammansatt begrepp, men jag vill inte reducera dess orsak och 
verkan till någonting antingen positivt eller negativt (2013a:18f; 15, jfr Gill 
2008:204). Konsumtion kan vara ett verktyg för dominans, manipulation och 
konformism, men också en drivkraft för identitetsskapande i positiv mening 
(Gauthier, Woodhead och Martikainen 2013a:23).  

Samtidigt som jag ser den agens och självständighet med vilken recept-
ionsstudiens informanter tycks förhålla sig till Amelia, Tara och M-magasin, 
undrar jag ändå med Uusitalo om det finns en risk att ”romantisera” läsarens 
frihet i mötet med en välorganiserad kommersiell struktur som Amelia, Tara 
och M-magasin (jfr Uusitalo 2001:227)? Det är ändå tidningarna som sätter 
agendan, som producerar och publicerar den text som är utgångspunkten för 
den diskursiva praktik där läsare och tidning möts kring tidningarnas må bra-
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diskurser. Den aura av autenticitet, äkthet eller tillförlitlighet som påståendet 
ska signalera, kan ändå inte dölja att det ligger kommersiella intressen 
bakom (Peck 2008:209, 36ff).  

Mediekonsumenten kan använda det förråd av symboler som tidningarna 
erbjuder på sitt eget sätt – ett sätt som inte nödvändigtvis och självklart 
stämmer överens med tidningarnas avsikt (jfr Hoover 2010:279). Friheten 
har ändå sin begränsning genom att de identitetspositioner, religiösa och 
andliga praktiker som omfattas av tidningarnas diskursiva förståelse hör 
hemma inom en särskild kontext: inom ett ”kontextualiserat” förråd av sym-
boler (Hoover 2010:275f).  

Individen är med andra ord beroende av de sociala och kulturella resurser 
hon har tillgång till. Hon påverkas av de normer och förebilder som sam-
hället framställer som mer eftersträvansvärda än andra – värderingar och 
rollmodeller som den kommersiella marknaden medverkar till att skapa och 
omskapa (Giddens 1999:103). För vi bör komma ihåg att det är en över tid 
föränderlig kontext och ett föränderligt förråd av symboler, föreställningar 
och positioner som tidningar och läsare kan vara med om att omdefiniera. 
Det är inom dessa ramar hennes frihet balanserar och manifesterar sig.  

Inom konsumtionsforskning som är ett fält i sin egen rätt, diskuteras av-
slutningsvis interaktionen mellan religion och konsumtion, och om dessa 
enheter kan överta varandras roller. Det vill säga om religion kan anta rollen 
som handelsvara, och om varor och konsumtion kan anta en religiös dimens-
ion (Gauthier, Woodhead och Martikainen 2013a:18). Det är nu inte själva 
varan som är det viktigaste, utan varans symboliska värde i form av exem-
pelvis ett allmänt erkännande, autenticitet, känslor, makt, tillhörighet och 
gemenskap, eftersom konsumtion är någonting både individuellt och relat-
ionellt (Gauthier, Woodhead och Martikainen 2013a:18, jfr Giddens 
1999:233ff).  

Att Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser medverkar till att 
producera och reproducera en globalt igenkännbar konsumtionsandlighet, 
har jag redan argumenterat för. Jag kan också konstatera att Amelia, Tara 
och M-magasin, som varor betraktat, kan få en funktion som liknar upplevel-
ser inom en transcendent icke-teistisk diskurs när ett nytt nummer av tid-
ningen når sina läsare, vilket vi kommer till i nästa avsnitt.  

9.1.4. Amelia, Tara och M-magasin – en resurs? 

Kvinnotidningens uppgift är och har varit densamma genom historien (jfr 
Ballaster et al 1993:145). Kvinnotidningen vill vara en resurs som tillhanda-
håller en rad verktyg som gör det möjligt för kvinnor att ta kontroll över sin 
vardag, sin kropp och sina relationer (jfr Hermes 1995:36, 144).  

Adamos uppfordrande och kunskapsförmedlande inställning som chefre-
daktör och publisher tycks konsekvent enligt de syftesbeskrivningar som 
publiceras i Amelia, Tara och M-magasins pappersutgåvor, på Bonnier Tid-
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skrifters och tidningarnas egna digitala hemsidor. Det är en tydlig position 
som hör ihop med kvinnotidningen som genre: ”Women’s magazines offer 
survival skills to cope with dilemmas of femininity at particular moments in 
time” (Winship 1987:81; jfr Hermes 1995:36, 144).  

Det är tydligt att informanterna uppfattar att Amelia, Tara och M-magasin 
är del av ett större och övergripande interdiskursivt samtal i samhället när 
det gäller kvinnors situation, hälsa och välbefinnande. Ur ett folkhälsoper-
spektiv är det bra att Amelia, Tara och M-magasin återkommer till betydel-
sen av regelbunden motion och rätt kost för fysiskt och psykiskt välbefin-
nande, resonerar några informanter (intervju M:2). Informanterna är samti-
digt överens om att människor redan vet vilken betydelse kost och motion 
har för människors hälsa (intervju A:1-2; T:1-3; M:1-3). ”Det står på 
varenda löpsedel” (Emma, intervju T:1). 

Receptionsstudiens informanter har, som tidigare framkommit, vissa in-
vändningar mot Amelia, Tara och M-magasins ständiga uppmaningar. Det är 
ett retoriskt grepp som inte till fullo faller informanterna i smaken. Det gäller 
även snabba lösningar på komplexa problem (intervju A:1; T:2; M:1-3), och 
tidningarnas ibland motsägelsefulla budskap.  

Ingrid som prenumererar på M-magasin säger att det optimistiska och på-
drivande tonläget kan bli lite väl påfrestande och ”hysteriskt” (intervju M:1). 
Erika talar om ”kräkkänslor” när hon tycker att tilltalet i Amelia blir för 
”klämkäckt” (intervju A:1). Fast någon liten idé kan man få, någon liten 
”finjustering går alltid att göra” utifrån egna val och behov (Anita, intervju 
M:1).   

Informanterna reagerar vidare över tidningarnas ibland motsägelsefulla 
diskurser eller dubbla budskap. Läsaren duger som hon är, för att i samma 
nummer av tidningen uppmanas att äta nyttigt, gå ner i vikt, eller baka goda 
kakor (intervju A:1-2; T:1-3; M:2). Veronika blev så förargad att hon sa upp 
sin prenumeration (intervju A:2). Övriga noterar det motsägelsefulla, kan 
irritera sig över det, men tycks ändå acceptera att det tillhör genren och stan-
nar kvar som prenumeranter eller lösnummerköpare. Beträffande tidningar-
nas dubbla budskap tycks de informanter som läser Tara och M-magasin ha 
större acceptans för fenomenet än de som läser Amelia.  

När det gäller dessa motsägelsefulla diskurser, eller kvinnotidningarnas 
”ideological juggling acts”, som Winship uttrycker det (1987:85), menar 
exempelvis Ballaster et al, att de ”bara” speglar läsarens och tidningarnas 
motsägelsefulla verklighet, vilket gör det hela till en del av kvinnotidningens 
framgång. Kvinnor känner helt enkelt igen sig (Ballaster et al 1993:7, 161; 
jfr Gill 2008:193). Ur tidningarnas perspektiv skulle alltså det motsägelse-
fulla utgöra en tillgång och en strategi. När verkligheten blir alltför påträng-
ande erbjuds läsaren drömmar och fantasi för att ”vicariously indulge in the 
good life” (Winship 1987:56).  

För de informanter som läser M-magasin syns deras positionering av sig 
själva i förhållande till tidningens chefredaktör som en bekräftelse eller re-
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surs. När de talar om M-magasin och tidningens innehåll och utseende, talar 
de så gott som uteslutande om ”hon”, det vill säga Adamo som i informan-
ternas ögon personifierar M-magasin (intervju M:1-3). Adamo är dessutom 
en förebild som yrkeskvinna och som kvinna 60-plus beträffande utseende, 
garderob och den attityd som enligt Adamo själv inträder efter 50, nämligen 
”no-bullshit-åldern” (M8:2006:13; intervju M:1-3). Det vill säga en stark, fri 
och självrådande 50-plussare som gör som hon vill och har lust med 
(M8:2006:13). Amelia och Taras respektive chefredaktörer förefaller inte ha 
samma status, enligt informanterna att döma (intervju A:1-2, T:1-3). 

Det är fortsättningsvis tydligt att ålder konstrueras som ett fast tillstånd i 
år räknat, medan inställningen till detta tillstånd, är både subjektiv och fly-
tande. Det är denna inställning som är föremål för förhandling och omför-
handling i skärningspunkten mellan tidningarnas idé om acceptans och för-
sök att bromsa åldrandets framför allt yttre och synliga kroppsliga tecken. 
Läsaren blir även beträffande ålder till ett objekt för sitt föreskrivna behov 
av föryngringsskapande praktiker.  

Därför förefaller det motsägelsefullt att Tara och M-magasin bildar opin-
ion mot föreställningar som de själva är med om att konstruera och reprodu-
cera, nämligen en idealisering av ungdom till kropp och själ (jfr Lövgren 
2009:126). Tara propagerar till exempel för sin ”stora föryngringsguide” 
(T5:2003:1, 67; jfr T1: 2012:101–102; M5:2006:71–75), för att några num-
mer tidigare uppmana läsaren att se ålderdomen an med tillförsikt 
(T1:2003:56–75; jfr T1:2006:77–82).  

Medelålders kvinnor uppmanas att acceptera sin ålder, bära sina år med 
stolthet, och skjuta upp sitt ”bäst-före-datum” med hjälp av vardagsandlig-
hetens praktiker (M1:2012:6, 9, 86-98). M-magasin-kvinnan bör leva i nuet, 
ta vara på tiden medveten om att: ”Vår bästa tid är nu!” (M3:2012:9, 
M2:2009:6). 

De informanter som läser M-magasin uppskattar att tidningen lyfter fram 
äldre kvinnor som en intressant grupp. Det är en generation som gjort en 
lång och värdefull insats på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt (Ingrid, 
intervju M:1; M:2-3).  

Informanterna delar fortsättningsvis en förförståelse och förväntan kring 
vad en kvinnotidning bör innehålla, tillsammans med bakomliggande funkt-
ionella och känslomässiga behov som avkoppling, underhållning och för-
ströelse, trygghet och sällskap (jfr Bokelund 1995:115, 126; Ballaster et al 
1993:152; Winship 1987:50f).  

Tillsammans upptäcker informanterna vidare ett, som de uttrycker det, 
etablerat och återkommande mönster kring hur de tar sig an ett nytt nummer 
av tidningen. Det är en enskild ritual som äger rum i informantens privata 
sfär, och som utgör ett avbrott i vardagen. Det sistnämnda är ett av ritualens 
kännetecken och funktion (jfr Becker 1995:629; Sumiala 2013:35). Det är ett 
återkommande ritualiserat mönster av att krypa ner under täcket, luta sig 
tillbaka i favoritfåtöljen med en kopp kaffe, eller gömma sig några ensamma 
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minuter i bastun med tidningen (intervju M:3, M:2, T:1). Ett nytt nummer av 
tidningen ger struktur åt en viss dag och stund (jfr Hoover 2010:265; Sumi-
ala 2013:69, 89).  

Bonnier Tidskrifter tycks ha tagit fasta på just detta. Under våren 2013 då 
flera av intervjuerna genomfördes, pågick en reklamkampanj riktad till tid-
ningskonsumenterna för att: ”Påminna om den härliga känslan av ett riktigt 
magasin och lyfta fram Bonnier Tidskrifters varumärke” (Bonnier Tidskrif-
ters hemsida 2013-07-28). Förlagets alla tidskrifter försågs med en liten gul 
pratbubbla som på omslaget uppmanar till: ”Din stund. Magazine moment”. 

Syntetisk personalisering, tidningarnas försök att identifiera sig med läsa-
rens föreställningar och livssituation (som diskuterades i kapitel 8), ifråga-
sätts genom informanternas anspråk på att själva bestämma över sina behov 
och sin i identitet. Ser vi till begreppet affinity, tycks receptionsstudiens 
informanter känna en viss gemenskap mer än tillhörighet till Amelia, Tara 
och M-magasin – om tillhörighet betecknar en plats där individen känner sig 
helt och hållet hemmastadd. Som konsument och individ poängterar läsaren 
sin självständighet, sin handlingsförmåga och sina handlingsmöjligheter i 
förhållande till sin tidning.  

Hermes har en idé om att kvinnotidningar skulle vara kravlösa till sin ka-
raktär eftersom hon menar att läsaren lätt kan låta sig avbrytas i läsningen, 
och att läsaren sällan blir totalt uppslukad av innehållet (1995:34, 19). Kvin-
notidningen är ”easy to put down” och lika lätt att plocka upp igen efter ett 
avbrott. Avkoppling och underhållning skulle alltså väga tyngre, än just tid-
ningarnas servicejournalistik (1995:31ff, 145; jfr Hinnant 2009:312). 

För de av receptionsstudiens informanter som håller fast vid sin tidning är 
det Amelia, Tara eller M-magasins samtliga avdelningar, layout, bilder och 
papperskvalitet som bidrar till en stunds avkoppling, underhållning och 
kanske nya insikter. Det handlar om trygghet och igenkänning, men någon 
innehållsmässigt kravlös tidning vill de inte ha (intervju A:1-2; T:1-3; M:1-
3). Genom tidningarna ser de även en möjlighet att hålla sig à jour med det 
senaste inom till exempel välbefinnande, olika uttryck för vardagsandlighet, 
mode och skönhet (intervju T:1-2; M:1-3; Hoover 2010:287). I det avseendet 
uppfattar de Amelia, Tara respektive M-magasin som en resurs.   

Men det är inte någon av receptionsstudiens informanter som ger uttryck 
för att Amelia, Tara eller M-magasin skulle erbjuda mer långsiktiga och 
permanenta lösningar på olika problem. Det som intresserar, roar och inspi-
rerar tycks vara av mer tillfällig art. Det förefaller som om Hermes rör vid 
själva kärnpunkten beträffande receptionsstudiens informanter och deras 
erfarenheter av Amelia, Tara och M-magasin. Hermes menar att kvinnotid-
ningsläsaren upplever ”moments of empowerment”, mer än ”empowerment 
tout court” genom tidningarna i sig och genom deras tips och råd (1995:51). 
Det vill säga ögonblick av egenmakt – en ”positiv handlingskapacitet” – en 
känsla av att ha saker och ting under kontroll. Hermes beskriver en mer till-
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fällig än en stadigvarande och fullständig kontroll (Hermes 1995:50, 145f, 
39).  

9.1.5. Sammanfattning  
Mediernas makt och inflytande beror på mediernas förmåga att skapa och 
återskapa en ”verklighet” som delas av både medieproducenter och medie-
konsumenter. Gemensamma kulturella referenser, normer och värderingar 
kan skapa igenkänning och identifikation mellan till exempel tidningar och 
läsare (jfr Sumiala 2013:117; Fairclough 2009:98). Men mediernas makt är 
inte oinskränkt. Det visar receptionsstudiens informanter genom sin förhand-
ling och omförhandling av de föreställningar och representationer som Ame-
lia, Tara och M-magasin presenterar i sina må bra-diskurser.  

Med verktyg hämtade från Fairclough och kritisk diskursanalys är det här 
kapitlet en jämförande analys och diskussion kring avhandlingens empiriska 
material: en innehållsanalys av Amelia, Tara och M-magasins konstruktion 
och framställning av religion och andlighet inom tidningarnas må bra-
diskurser, samt en receptionsstudie där ett antal läsare diskuterar tidningar-
nas föreställningar utifrån sina egna erfarenheter och idéer om religion och 
andlighet, hälsa och välbefinnande – och om där finns några likheter eller 
skillnader beträffande ålder.  

Analysen utgår från avhandlingens centrala teoretiska utgångspunkter, det 
vill säga teorier om religiös förändring, medialisering och individualisering 
av religion. Med Amelia, Tara och M-magasin som exempel har avhandling-
ens övergripande syfte varit att undersöka om kvinnotidningar kan fungera 
som en resurs för läsarnas eget meningsskapande i fråga. 

Amelia, Tara och M-magasin tillhör de aktörer och arenor som verkar ut-
anför den institutionella religionens ramar. Tidningarnas konstruktion och 
framställning av religion och andlighet inom sina må bra-diskurser, kan 
identifieras som en kommersiell och marknadsanpassad konsumtionsandlig-
het – en vardagsandlighet – med dominerande praktiker som yoga och medi-
tation med stressreducerande verkan för ökat välbefinnande. Religion och 
andlighet har blivit en vara bland andra varor, och det kan diskuteras om 
utbudet, i generell mening, verkligen är så rikt och varierat som mängden 
religion och andlighet tycks göra gällande.  

De föreställningar om religion och andlighet som receptionsstudiens in-
formanter uttrycker, visar sig stämma överens med de idéer som Amelia, 
Tara och M-magasin presenterar. Vi ser en åtskillnad mellan religion och 
andlighet, där religion definieras som en av andra förutbestämd lära, tro och 
praktik, medan andlighet är någonting individuellt och självvalt. En icke-
teistisk, men ändå transcendent diskurs dominerar framför en teistisk diskurs 
med tro på en eller flera gudomligheter. Att vara andlig, men inte religiös är 
följaktligen att föredra. Kvinnor tillskrivs dessutom en disposition för and-
lighet.  
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Den individualitet som tidningar och informanter refererar till i valet av 
meningsskapande element – där föreställningar och praktiker från både in-
stitutionell och icke-institutionell religion och andlighet kan ingå – bör vi-
dare problematiseras. Valet må vara individuellt, men Amelia, Tara och M-
magasin positionerar sig själva och läsarna i relation till varandra och de 
diskurser om religion och andlighet, hälsa och välbefinnande som utgör tid-
ningarnas och läsarnas gemensamma kunskaps- och betydelsesystem. Jag 
talar här om målgruppen som individ och kollektiv, objekt och subjekt.  

Det är ett interdiskursivt system av föreställningar, normer och värdering-
ar i samspel med föreställningar om religion och andlighet, hälsa och välbe-
finnande i samhället i övrigt. Det är därmed föreställningar i ständig föränd-
ring.  

Amelia, Tara och M-magasins diskursiva förståelse av religion och and-
lighet, som receptionsstudiens informanter har att ta ställning till, kopplar 
samman begrepp som stress, välbefinnande, andlighet och jämställdhet: bris-
tande välbefinnande på grund av stress, stress som i sin tur orsakas av bris-
tande jämställdhet, tillsammans med de krav som kvinnors dubbla roller för 
med sig. Det vill säga en krävande yrkeskarriär kombinerat med huvudan-
svaret för hem och familj. Det är en position som receptionsstudiens infor-
manter kan identifiera sig med.  

Tidningarnas självpåtagna uppgift är sedan att som läsarens bästa väninna 
hjälpa henne att hantera sin vardag. Begreppet välbefinnande konstrueras 
som en kvinnlig angelägenhet som legitimerar läsarens omsorg om den egna 
kroppen – ett kroppsligt jag som blir till ett maktcentrum för fysiskt och 
psykiskt välbefinnande, och en individuell väg till ökad jämställdhet. En 
traditionell kvinnoroll används för att omforma eller lösgöra sig från den-
samma. Det är en föreställning som tycks ingå i den diskurs som kan be-
nämnas ”glossy-feminism”, och som i dag tycks känneteckna kvinnotidning-
ar oberoende av vilken åldersgrupp de riktar sig till (T11:2006:84–89).  

Receptionsstudiens informanter, oavsett ålder, markerar tydligt sin tolk-
ning och sin egen position i förhållande till tidningarnas identifikation, defi-
nition och omdefinition av den föreställda läsaren. Men det märks en skill-
nad mellan de informanter som läser Amelia, och de som läser Tara och M-
magasin. De senare tycks ha mer fördragsamhet med tidningarnas ibland 
motsägelsefulla budskap. De äldre informanterna tar inte heller tidningarnas 
återkommande uppmaningar att följa tidningarnas tips och råd lika personligt 
som de yngre. Sättet att tilltala läsaren tillhör genren kvinnotidningar, och 
som läsare gör man ändå som man vill (intervju T:2). 

Konsumtion är ett sammansatt begrepp. Receptionsstudiens informanter 
visar att deras val av Amelia, Tara och M-magasin är identitetsskapande: när 
informanterna förhåller sig till tidningarnas positionering av den föreställda 
läsaren, skapar hon samtidigt sitt eget jag genom att bejaka eller förkasta 
tidningarnas idé om den föreställda läsaren. Som vi sett kan informanterna 
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även konstruera sin motsats, den andra läsaren, hon som är mer lik tidning-
arnas idé om den föreställda läsaren än informanterna säger sig vara. 

Kan då Amelia, Tara och M-magasin fungera som en resurs för informan-
ternas meningsskapande när det gäller religion och andlighet i förbindelse 
med hälsa och välbefinnande? Enligt informanternas erfarenhet kan enstaka 
artiklar berika deras kunskap i fråga. Det förefaller annars som om tidning-
arna verkar bekräftande angående informanternas föreställningar överhuvud-
taget, vilket i sig kan uppfattas som meningsskapande.  

För informanterna tycks Amelia, Tara och M-magasin i första hand fun-
gera som ett medel för avkoppling och underhållning, vilket också omfattar 
mer ”djuplodande” artiklar” (intervju M:3).  

Min analys visar att det är relevant att tala om Amelia, Tara och M-
magasin som ett reflexivt projekt, där tidningar och informanter möts i en 
förhandling och omförhandling om vad som är eller inte är religion och and-
lighet, hur kvinnor bör eller kan förstå och uppleva religion och andlighet 
som individ och i förhållande till omgivningen. I den meningen är Amelia, 
Tara och M-magasin i sig själva, och som representanter för dagens kvinno-
tidningar, ett forum för identitetsskapande, religion – och andlighet.  



 187

10. Avslutande diskussion 

Kapitlet inleds med en sammanfattning av avhandlingens syfte och forsk-
ningsfrågor. En avslutande och sammanfattande diskussion under rubriken 
”Välbefinnande och vardagsandlighet”, följs av en utvärdering av teori och 
metod, idéer kring vidare forskning, samt några slutliga kommentarer.  

10.1. Avhandlingens syfte och forskningsfrågor 

Med Amelia, Tara och M-magasin som exempel har avhandlingens övergri-
pande syfte varit att undersöka om kvinnotidningar kan fungera som en re-
surs för läsarnas eget meningsskapande utifrån tidningarnas föreställningar 
om religion och andlighet i förbindelse med kvinnors hälsa och välbefin-
nande, identitet och livsstil.  

Det empiriska materialet har bestått av två delar: en innehållsanalys med 
utgångspunkt från tidningarnas diskurser om hälsa och välbefinnande där 
religion och andlighet kan ingå, samt en receptionsstudie som visar hur dessa 
diskurser kan uppfattas, förhandlas och omförhandlas av ett antal läsare.  

Följande forskningsfrågor har ställts och besvarats:  
1. Hur konstruerar och framställer Amelia, Tara och M-magasin re-

ligion och andlighet inom sina diskurser om hälsa och välbefin-
nande?  

2. Kan receptionsstudiens informanter identifiera sig med tidning-
arnas bild av hur deras läsare förväntas förstå och uppleva relig-
ion och andlighet i förhållande till hälsa och välbefinnande – 
som enskilda individer och i relation till omgivningen? 

3. Kan receptionsstudiens informanter använda Amelia, Tara re-
spektive M-magasin som resurs för eget meningsskapande i 
fråga? 

4. Finns det några likheter eller skillnader beträffande ålder när det 
gäller de handlingsanvisningar och det handlingsutrymme för 
hälsa och välbefinnande som tidningarna tilldelar sina läsare och 
som receptionsstudiens informanter tilldelar sig själva? 

 
Som genre och över tid tycks kvinnotidningen vara ett tämligen konstant 
fenomen beträffande ämnesinnehåll och tilltal (jfr Hermes 1995; Ballaster et 
al 1993). Här visar jag hur Amelia, Tara och M-magasin skapar en bild av 
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respektive målgrupp: målgruppens identitet och livsvillkor med relevans för 
den tid och det sociala och kulturella sammanhang som tidningarna tillskri-
ver sina läsare. Det är föreställningar som receptionsstudiens informanter 
både bejakar och tar avstånd ifrån. Detsamma gäller även tidningarnas dis-
kursiva förståelse av religion och andlighet.  

10.2. Välbefinnande och vardagsandlighet 
Med hjälp av teoretiska utgångspunkter angående religiös förändring som 
avreglering, medialisering och individualisering av religion, samt struktur 
och agens, har jag analyserat den diskursiva förståelse av religion och and-
lighet i förbindelse med hälsa och välbefinnande som skapas av avhandling-
ens informanter och tidningar.  

Till att börja med syns begreppen välbefinnande och vardagsandlighet ka-
raktärisera dessa diskurser. Begreppet vardagsandlighet utgår från Ammer-
mans everyday religion (2014:288f), en vardaglig praktisk och pragmatisk 
andlighet som kan ha anknytning till såväl institutionell som icke-
institutionell religion.  

Den spänning som finns mellan religion och andlighet i Ammermans stu-
die från 2014, märks även i föreliggande avhandling. Andlighet och att vara 
andlig förordas framför religion och att vara religiös. Andlighet relateras till 
en icke-teistisk diskurs med självvalda, meningsskapande element från icke-
institutionell och institutionell religion. Religion och en teistisk diskurs för-
knippas med en kollektiv erfarenhet vars villkor bestäms av institutionell 
religion. Det senare tycks ange en brist på självständighet som receptions-
studiens informanter inte vill identifiera sig med helt och hållet. Enligt Ame-
lia, Tara och M-magasin intar den föreställda läsaren en liknande position.  

Informanterna poängterar att religion och andlighet är någonting som in-
dividen väljer eller väljer bort av egen fri vilja. Tidningarna agerar å sin sida 
på en fri religiös marknad utan att vara kontrollerade av någon religiös in-
stitution. Att skriva om religion och andlighet är tidningarnas eget val.  

Informanter och tidningar bygger upp ett motsatsförhållande kring relig-
ion och kollektivism, andlighet och individualism. En tilldelad tro framstår 
som motsatsen till en självvald övertygelse som domineras av praktiker med 
rötter i östasiatiska traditioner som yoga och meditation.  

Jag hävdar dock att detta är en oklar dikotomi. Flera av receptionsstudiens 
informanter praktiserar yoga och meditation, vilket inte utesluter ett enga-
gemang i verksamheter som arrangeras av institutionell religion, som att 
sjunga i kyrkokör, ta del av musikgudstjänster eller vanliga gudstjänster 
(intervju T:1-2; M:1-3). Element från såväl institutionell som icke-
institutionell religion och andlighet formas alltså till en meningsskapande 
vardagsandlighet vars individualitet är fortsatt förbunden med den institut-
ionella religionens kollektiva uttryck (Furseth och Repstad 2005:167f). 
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Ytterligare tre aspekter kännetecknar Amelia, Tara och M-magasins var-
dagsandlighet. Den riktar sig, för det första, till en tydligt definierad mål-
grupp, en kategori som enligt tidigare forskning dominerar den, nämligen 
tämligen välbeställda, välutbildade medelklasskvinnor (Sointu och 
Woodhead 2008:260).  

Det är en vardagsandlighet som, för det andra, samverkar på en både indi-
viduell och strukturell nivå med en kollektiv och global holistisk konsumt-
ionsandlighet, en standardisering och homogenisering av religion där ovan 
nämnda praktiker intar en framträdande position (Beckford 2008:177f; jfr 
Gauthier, Woodhead och Martikainen 2013a:16, 3). Enligt mediernas logik 
(Hjarvard 2008a:28f), syns Amelia, Tara och M-magasin välja att utforma 
och presentera en vardagsandlighet för välbefinnande som är aktuell och 
kommersiellt gångbar.  

Det är en vardagsandlighet som, för det tredje, växelverkar med ett själv-
biografiskt tänkande och en omgivande terapi- och självhjälpskultur (Gid-
dens 1999:91), där religion och andlighet har blivit en ”feel-good-faktor” 
(Davie 2007:224ff, 146ff). 

Genom Amelia, Tara och M-magasins strukturella konstruktioner av re-
ligion och andlighet förefaller det relevant att hävda att tidningarna är reli-
giöst och andligt signifikanta. Men det betyder inte att tidningarna utgör en 
ersättning för religion och andlighet för receptionsstudiens informanter (jfr 
Hoover 2010:269, 282). Amelia, Tara och M-magasin är en resurs bland 
många andra resurser när det gäller religion och meningsskapande.  

Jag visar fortsättningsvis genom avhandlingens teoretiska utgångspunkter 
att informanter och tidningar är en del av en större social process av religiös 
förändring. Synen på religionens form, innehåll och uttryck har förändrats 
över tid. De religiösa institutioners auktoritetsförlust har banat väg för medi-
ernas egen tolkning och utformning av religion, medier som inte är bundna 
till någon religiös institution. Vi ser också en individualisering av religion 
och andlighet som en konsekvens av nämnda auktoritetsförlust. Men det är 
en individualisering med stark koppling till kollektiva och kommersiella 
religiösa referenspunkter.  

Beträffande förhållandet struktur och agens (Giddens 2014:25f), visar jag 
hur informanterna bejakar och ifrågasätter tidningarnas normerade och struk-
turellt konstruerade föreställningar och positionering av den föreställda läsa-
ren, hennes identitetsskapande och religiösa praktik. Detta tydliggör att me-
diernas makt är beroende av mediernas förmåga att skapa och återskapa en 
trovärdig bild av verkligheten: en bild som grundar sig på tidningarnas och 
läsarnas gemensamma kulturella kunskap och resurser och som de båda age-
rar utifrån (jfr Sumiala 2013:117).  

Till tidningarnas diskursiva och relationella makt hör att läsaren byggs in 
i Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser, i texter, i sammanhang 
och skeenden (jfr Puustinen 2006a:18). Tidningens röst är närvarande genom 
återkommande uppmaningar och påståenden, information och argumentation 
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som riktar sig till läsarens alltid lika närvarande ”du”, eller Amelia, Tara och 
M-magasin som läsarens ställföreträdande ”jag” (A28:2009:5; T7:2009:108–
111; M1:2009:83–95).  

Tidningarnas dubbelpositionering av sig själva och läsaren står som sagt 
inte oemotsagd. Informanterna agerar i relation till tidningarna och i förhål-
lande till sin motsats, den ”andra läsaren” (intervju A:1; T:1-2; M:1; M:3). 
Det är en kvinna som är mer lik tidningarnas idé om den föreställda läsaren 
än vad receptionsstudiens informanter anser att de själva är. 

När det gäller Amelia, Tara och M-magasin som resurs för informanter-
nas eget meningsskapande tycks tidningarna, med några undantag, verka 
bekräftande av informanternas egna föreställningar. Amelia, Tara och M-
magasin är däremot inte informanternas enda eller primära källa till kunskap 
om religion och andlighet för fysiskt och psykiskt välbefinnande (intervju 
A:1; T:1; M:1,3).  

Tidningarna kan ge stunder av mening, identifikation och ny kunskap, 
men deras främsta funktion förefaller ändå vara en stunds meningsfull un-
derhållning och avkoppling, inte minst genom de återkommande ritualer som 
informanterna själva har skapat kring ett nytt nummer av tidningen.  

Beträffande målgruppens ålder märks en konsekvent hållning från tid-
ningarnas sida tillsammans med konstruktionen av Amelia-, Tara- och M-
magasin-kvinnans egenskaper och identitet. Hon är en kompetent och för-
ändringsbenägen kvinna vars sociala position och sociala relationer visar en 
yrkesverksam och familjebildande kvinna från 25-årsåldern, in i yngre och 
övre medelåldern med de förändringar som kan höra till livsloppets olika 
faser.  

Tidningarnas syn på religion och andlighet, liksom må bra-diskursernas 
olika praktiker är desamma, men kan anpassas efter den yngre eller äldre 
kroppens fysiska förutsättningar. Tara och M-magasin, som riktar sig till 
kvinnor 40-, respektive 50-plus, tenderar emellertid att vara mer upptagna av 
livets ändlighet än vad Amelias må bra-diskurser ger uttryck för.  

Inom kretsen av informanter tycks de kvinnor som läser M-magasin att ha 
större fördragsamhet med det Winship beskriver som kvinnotidningarnas 
ibland motsägelsefulla budskap (jfr Winship 1987:85; Gill 2008:192f). Tara 
och M-magasin kan både motarbeta åldersdiskriminering, samtidigt som 
tidningarna uppmanar läsaren att hålla sig ung. Anledningen till att några av 
informanterna har sagt upp sin prenumeration på Amelia och Tara har att 
göra med dessa dubbla budskap (intervju M:1-3, T:2).  

Att välja eller välja bort Amelia, Tara och M-magasin är, enligt informan-
terna, ett aktivt val. Det är ett val som implicit säger något om vem infor-
manten vill, eller inte vill vara som kvinna och konsument. Den agens som 
receptionsstudiens informanter visar i förhållande till tidningarnas position-
ering av sina läsare, visar tydligt informanternas egna värderingar. Vi ser en 
blandning av tveksamhet och nyfikenhet inför vad informanterna kallar ett 
”prova-på-erbjudande”, angående magi och änglatro. Kunskap som i det här 
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fallet ansågs komma till nytta i sociala sammanhang, men inte för egen prak-
tik (intervju M:3; jfr Hoover 2010:271–277).  

Angående M-magasins publicering av magi och änglatro som ”godis” för 
själen tillsammans med terapi och tro (M2:2012:1, 97-103), vill jag åter-
knyta till min diskussion i avhandlingens teorikapitel om Hjarvards begrepp 
banal religion. Det vill säga olika former av folklig tro, eller religiösa och 
andliga företeelser som i substantiell mening hamnar utanför den institution-
ella religionens ramar (2008a:170ff). Magi och änglatro skulle enligt Hjar-
vard kategoriseras som banal religion. Oavsett begreppets negativa konnotat-
ioner, riskerar en sådan kategorisering att förminska både företeelserna, utö-
vare och intresserade. Därför betraktar jag inte heller ordet ”godis” i sam-
manhanget, och i avhandlingens titel, som en reducering av nämnda artiklar, 
eller tidningarnas må bra-diskurser överhuvudtaget.  

Som livsstilsmagasin för kvinnor gör Amelia, Tara och M-magasin an-
språk på en förståelse av dessa kvinnors livssituation, eller just livsstil, där 
vardagsandlighetens praktiker interagerar med kvinnotidningens glossy-
feminism. Det är en feminism som uppmanar kvinnor att i första hand verka 
för ökad jämställdhet inom det egna hemmet och på den egna arbetsplatsen, 
eftersom en traditionell kvinnoroll med huvudansvar för hem och familj, 
samexisterar med en krävande yrkesroll. Dessa dubbla roller skapar den 
stress som vardagsandlighetens praktiker vill avhjälpa. Även receptionsstu-
diens informanter kan identifiera sig med kvinnors situation i det här avse-
endet. 

Läsaren är sitt eget material och redskap, sitt eget subjekt och objekt för 
att stärka sin egen identitet och position. Det är en strategi som utnyttjar det 
igenkännbara: en traditionell kvinnoroll och en traditionellt vårdande prak-
tik. I uppgörelsen med en traditionell kvinnoroll förefaller det motsägelse-
fullt att som medel och verktyg använda sig av just denna traditionella roll, 
med risk för en reproducerande inlåsningseffekt mer än inspiration till verk-
lig förändring. Eller har vi att göra med en skenbar orimlighet, lika oklar 
som dikotomin mellan religion och andlighet? Det vill säga en diskurs där 
det traditionella och välkända tillhör en övergångsfas, en omdefinition på 
väg mot verklig jämställdhet? Svaret på den frågan kräver ytterligare studier.  

Sammanfattningsvis menar jag att kvinnotidningen kan betraktas som ett 
reflexivt projekt där receptionsstudiens informanter liksom tidningarnas må 
bra-diskurser, visar på en förhandling och omförhandling angående den före-
ställda och faktiska läsarens identitet och livssituation, vad som är eller inte 
är att betrakta som religion och andlighet, samt hur kvinnor bör förhålla sig 
till dessa kategorier i förbindelse med hälsa och välbefinnande. Min analys 
beskriver därmed också förhållandet mellan individens egenmakt och medi-
ernas makt – den makt som här kommer till uttryck genom medialisering av 
religion och genom diskursiv praktik.  
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10.3. Utvärdering av teori och metod utifrån studiens 
resultat 
Min kombination av olika teoretiska perspektiv har varit ett strategiskt val 
för ökad insikt beträffande innehållsanalysen och receptionsstudien enligt 
avhandlingens syfte och forskningsfrågor. Centrala teoretiska utgångspunk-
ter om religiös förändring genom avreglering, medialisering och individuali-
sering av religion, har var för sig och tillsammans bidragit till analysen och 
förståelsen av den föreställda och faktiska läsarens agens, det vill säga hand-
lingsutrymme och handlingsförmåga i förhållande till den struktur som ut-
görs av tidningarnas må bra-diskurser. Jag menar att informanterna och tid-
ningarnas diskursiva föreställningar om religion och andlighet stöder dessa 
teorier, och kan medverka till att utveckla dem vidare. 

Tillsammans med verktyg från kritisk diskursanalys, anser jag att nämnda 
teoretiska utgångspunkter har utgjort en relevant förklaringsmodell för hur 
kommersiella kvinnotidningar och deras läsare kan medverka till det offent-
liga samtalet om hur kvinnor förväntas förstå och uppleva religion och and-
lighet i förhållande till hälsa och välbefinnande. Detta samtal visar även hur 
receptionsstudiens informanter, liksom Amelia, Tara och M-magasin, är en 
del av en övergripande förändringsprocess i samhället där en avreglering av 
institutionell religion har banat väg för en individuell andlighet.  

Det är en medialiserad och individuellt upplevd andlighet, eller resurs för 
personligt välbefinnande, som ändå är förankrad i ett socialt och kulturellt 
sammanhang som domineras av en gemensam diskurs med framför allt 
Svenska kyrkan som referenspunkt. Det är en individuell andlighet som ge-
nom Amelia, Tara och M-magasin produceras och reproduceras i ett inter-
diskursivt samtal med andra kommersiella medier och aktörer på en fri reli-
giös marknad. Konsekvensen, en kommersiell homogeniserad konsumtions-
andlighet som kretsar kring yoga och meditation, dominerar även Amelia, 
Tara och M-magasins må bra-diskurser.  

Mitt bidrag till det religionssociologiska forskningsfältet är alltså, för det 
första, en förståelse av kvinnotidningar som ett reflexivt projekt där religion 
och andlighet konstrueras och framställs, förhandlas och omförhandlas av 
tidningarna och deras läsare. Det vill säga vad som är religion och andlighet, 
och vad dessa kategorier kan betyda för de kvinnor som tillhör tidningarnas 
målgrupp: en framför allt vit, välutbildad medelklass som också receptions-
studiens informanter är en del av.  

Genom att koppla samman en innehållsanalys av tidningstext och en re-
ceptionsstudie vill jag, för det andra, visa på en ny betydelse av fenomenet 
kvinnotidningar som forskningsunderlag genom den institutionalisering av 
religion och andlighet som tidningarna skapar. Institutionalisering genom att 
kvinnotidningar når ett stort antal läsare med, som det tycks, återkommande 
diskursiva uppfattningar om religion och andlighet för kvinnor i deras var-
dag. Här finns grund, menar jag, för att använda Ammermans idé om eve-
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ryday religion som analysredskap: den vardagsreligion eller vardagsandlig-
het som i första hand är en individuell upplevelse och praktik, men som ändå 
står i någon form av relation till en kollektiv erfarenhet av religion i institut-
ionell och icke-institutionell bemärkelse.  

Att fokusera på struktur och agens är, för det tredje, en möjlighet att 
komma medieanvändaren nära, hennes föreställningar, upplevelser och erfa-
renheter som hon själv beskriver dem. Det är ett sätt att försöka förstå den 
faktiska läsarens förhållande till det egna jaget, de relationer och betydelse-
system som omger henne. Det vill säga de strukturer som tar sig makten att 
definiera henne, den ordning hon själv tar sig rätten att bestämma och för-
ändra. Genom min analys av förhållandet struktur och agens har jag sam-
manfört de två perspektiv på medialisering av religion som presenteras i 
avhandlingens teorikapitel. Det vill säga Hjarvards institutionella perspektiv 
och Hoovers aktörsperspektiv. Detta är mitt bidrag till teorier om media-
lisering av religion.  

Och som vi har sett, hävdar den faktiska läsaren att det är hon själv som 
avgör om – och i så fall varför – Amelia, Tara och M-magasins må bra-
diskurser kan fungera som en resurs för eget välbefinnande eller inte.  

Med hjälp av kritisk diskursanalys har jag fortsättningsvis fått en tydli-
gare bild av tidningarnas tilltal till sina läsare och sätt att identifiera, defini-
era och omdefiniera respektive målgrupp. En kvalitativ metod med abduktiv 
ansats gav mig direktkontakt med receptionsstudiens informanter, och deras 
reaktion på nämnda maktordning där tidningar och informanter konstruerar 
sig själva i relation till varandra, och i förhållande till må bra-diskursernas 
ideologiska innehåll.  

Detta är en bild som sannolikt förstärks av den homogenitet som utmärker 
receptionsstudiens informanter. De rekryterades genom en annons i Amelia, 
Tara och M-magasin och genom så kallad snöbollsprincip. Informanterna 
visade sig vara välutbildade, välartikulerade och engagerade i sin tidning. 
Som framgår av innehållsanalysen är det inget reservationslöst engagemang. 
Intresset för fenomenet kvinnotidningar i sig, kombinerades sannolikt med 
ett intresse för religion och andlighet – av ämnet som sådant och/eller av 
personliga skäl. Amelia, Tara och M-magasin marknadsförs dessutom expli-
cit och exklusivt till klart definierade åldersgrupper med en särskild livsstil.  

”Religion är så mycket mer än sina institutioner, doktriner, sin historia, 
sina strukturer och demografiska mönster” (Hoover 2002:27). Min ambition 
har varit att visa hur en diskursiv förståelse av religion och andlighet i för-
bindelse med hälsa och välbefinnande skapas och förhandlas på strukturell 
och individuell nivå inom och utifrån Amelia, Tara och M-magasin må bra-
diskurser.  

Avhandlingen bidrar genom sitt teoretiska ramverk till en djupare förstå-
else av nutida religiös förändring, och till forskningen om mediernas bety-
delse för människors möte med religion.  
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10.4. Vidare forskning 

Ett ämne för vidare forskning och fördjupning beträffande kvinnotidningar, 
religiös förändring och medialisering av religion, är de bakomliggande red-
aktionella motiv som eventuellt ligger till grund för olika svenska kvinnotid-
ningars diskursiva konstruktioner av existentiella frågor, religion och andlig-
het.  

Finns det några klart uttalade riktlinjer från tidningarnas ägare eller utgi-
vande förlag om hur livsfrågor, religion och andlighet bör hanteras och 
komma till uttryck i tidningarnas olika sektioner; inom till exempel enskilda 
personintervjuer, i artiklar om relationer, hälsa och välbefinnande, kultur- 
och resereportage, mode och så vidare?  

Intervjuer med tidningarnas respektive chefredaktör, redaktionschef samt 
featureredaktör, bör dessutom kunna ge svar på hur eventuella riktlinjer och 
principer hanteras i det dagliga redaktionella arbetet. Hur går redaktionerna 
till väga i valet av ämnen och intervjupersoner, medverkande experter och så 
vidare när det gäller existentiella frågor, religion och andlighet? Vad ser de 
för problem och möjligheter angående publicering av nämnda material? Vad 
är det, enligt tidningarnas erfarenhet, som kan väcka läsarnas positiva eller 
negativa reaktioner i fråga?  

Om vi sedan förflyttar oss från en strukturell nivå till en individuell nivå, 
vore det i ljuset av identitetsskapande, religiös förändring och medialisering 
av religion, intressant att studera intervjupersoner som i exempelvis Amelia, 
Tara respektive M-magasin medverkar under vinjetter som Det hände mig, 
Vändpunkten, respektive Kvinnor som skapar sitt eget liv. Det vill säga be-
rättelser om livsomvälvande och livsavgörande händelser. Det kan till exem-
pel handla om uppbrott genom skilsmässa och död, att leva med en särskild 
sjukdom eller handikapp, om att byta yrkes- eller livsinriktning.  

Läsaren får ta del av berättelser där en utifrån påtvingad förändring eller 
självvald omställning visar på intervjupersonens nyvunna erfarenheter och 
insikter med möjlighet till identifikation och ny kunskap också för läsaren. 
Det är berättelser som möjligen följer det ritualiserande mönster vi känner 
igen från tidningarnas må bra-diskurser. Det vill säga där berättaren identifi-
erar, definierar och omdefinierar sig själv med syfte att visa på sin kapacitet 
att ta sig igenom en svår livssituation. Detta sker sannolikt i enlighet med 
mediernas logik och villkor till form och innehåll, aktualitets- och kommer-
siellt värde.  

Genom att följa dessa intervjupersoner kan vi försöka förstå hur livsfrå-
gor, religion och andlighet tar form och presenteras i ett samspel mellan 
tidning och intervjuperson, samt vad det innebär att dela med sig av sin be-
rättelse – inte minst efter publiceringen, och i fråga om identitets- och me-
ningsskapande.  



 195

10.5. Avslutande kommentar 
Vi lever i en tid av religiös förändring där religiösa institutioner inte längre 
har tolkningsföreträde beträffande religionens innehåll och praktik. I en tid 
då de flesta människor dessutom möter religion genom medier av olika slag, 
har jag funnit det angeläget att bidra till ökad kunskap om hur en diskursiv 
förståelse av religion och andlighet i förbindelse med hälsa och välbefin-
nande skapas och förhandlas på strukturell och individuell nivå inom och 
genom tre svenska kvinnotidningar.  

Amelia, Tara och M-magasin, som verkar på en kommersiell och profan 
marknad, har fått tjäna som exempel tillsammans med en receptionsstudie.  
Genom att kombinera ett mediecentrerat och ett användarcentrerat perspek-
tiv har jag försökt belysa åtminstone en liten del av det omfattande ämne 
som handlar om mötet mellan tidning och läsare kring medialiserad religion 
och andlighet.  

Jag visar hur Amelia, Tara och M-magasin själva skapar och medverkar 
till att reproducera en vardagsandlighet – en global konsumtionsandlighet – i 
förhållande till hälsa och välbefinnande som receptionsstudiens informanter 
kan identifiera sig med, ifrågasätta och ta avstånd ifrån. Religion och andlig-
het berör, tar plats och har en plats i kvinnotidningar och i kvinnors vardag. 
Det är en i första hand individuellt utformad andlighet, en transcendent icke-
teistisk andlighet framför religion i betydelsen institutionell religion med en 
redan och av andra bestämd lära och praktik.   

Jag har visat hur denna diskurs om välbefinnande och vardagsandlighet 
samverkar med en diskurs om kvinnans frigörelse och ökad jämställdhet. Det 
tycks till och med som om vardagsandlighetens välbefinnande är en förut-
sättning och en resurs för kvinnans frigörelse.  

Min förhoppning är att ”Godis för kropp och själ”. Välbefinnande och 
vardagsandlighet i tre svenska kvinnotidningar, ska inspirera till vidare 
forskning om medialiserad religion och andlighet inom populärkulturens 
olika genrer med kvinnor i centrum.  
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11. Women’s Magazines, Wellbeing and 
Everyday Religion 

11.1. Introduction   
Under the following headline: “Sweets for the soul: angels, magic, therapy 
and faith”, M-magasin, a Swedish lifestyle magazine for women, presented a 
number of articles about magical bracelets, psychotherapy, belief in angels, 
and a tolerant church for the benefit of the readers’ wellbeing (M2:2012:1, 
97-103). 

M-magasin, which directs itself to women over 50, says that women that 
age tend to become more spiritual. Not spiritual as in going to church, but 
spiritual as in “everything in their everyday life, is meaningful and spiritual” 
(M2:2006:32-35).  

The aim of the thesis has been to contribute to increased knowledge about 
mediatized religion, directed to women by commercial women's magazines 
on a secular market, and how this religion is presented, perceived and used 
as a resource for women's wellbeing, lifestyle and identity. I have analysed 
discourses on health and wellbeing in three Swedish lifestyle magazines for 
women, Amelia, Tara and M-magasin, and how readers of these magazines 
reflect on and negotiate the values and identities presented in them.  

The study is a qualitative case study combining a content analysis of what 
is referred to as the wellbeing discourses of the three magazines, and a re-
ception study. This design was selected to combine a media centred and a 
consumer oriented perspective.     

Inspired by Nancy T. Ammerman, the magazines’ and the readers’ discur-
sive understanding of religion and spirituality was approached through the 
concept of everyday religion (2014:288f). The magazines and the readers 
associated religion with institutional religion and a collective experience. 
Spirituality was related to non-institutional religion and individually chosen 
meaning-making elements from both non-institutional and institutional reli-
gion. 

This individualistic spirituality was, thus, still connected to institutional 
religion. This religion can, on an individual as well as structural level, be 
connected to a global holistic consumption spirituality and a standardization 
and homogenization of contemporary religion where practises like yoga and 
meditation occupied a prominent position.  
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The understanding of religion and spirituality presented through the mag-
azines’ wellbeing discourses, can be seen as “glossy-feminism”, a feminism 
that grows out of a neo-liberal self-help paradigm, and a feminisation of 
wellbeing in contemporary western society. Wellbeing is depicted as a fe-
male concern that legitimates the reader's attention to her own body as the 
primary tool to achieve control over her own life and social relationships, 
and for gender equality in society.  

This strategy is connected to female caring practice in traditional gender 
positions. The thesis draws on theories of deregulation of religion, the medi-
atization and individualisation of religion, and contributes to a deeper under-
standing of how these shape contemporary religious change. 

Through focusing the understudied area of commercial women's maga-
zines, it contributes with new knowledge to the field of research on media as 
a primary source of peoples’ encounter with religion.  

11.2. Aim and research questions  
To discover if women’s magazines, like Amelia, Tara and M-magasin, re-
spectively, had the potential to act as a resource for meaning-making focused 
on the magazines’ discursive understanding of religion and spirituality in 
relation to health and wellbeing, the following research questions were an-
swered for the purpose intended:  

 
• How Amelia, Tara and M-magasin constructed and presented reli-

gion and spirituality in their wellbeing discourses. 
• If the informants of the reception study could identify with the mag-

azines’ ideas about how the reader was expected to understand and 
experience religion and spirituality related to health and wellbeing – 
as individuals and in relation to their surroundings. 

• If the informants of the reception study could use Amelia, Tara and 
M-magasin as a resource for their own meaning-making in question.  

• If there were any similarities or differences according to age and 
agency in the wellbeing-discourses: agency prescribed by the maga-
zines, agency expressed by the informants of the reception study. 

11.3. Theoretical points of departure  
The aim of the thesis and the research questions were based on the following 
theoretical assumptions.  

Firstly, the assumption that there is a religious change due to a deregula-
tion, a mediatization and an individualization of religion, where the media 
have become both actors and arenas constructing and presenting religion in a 
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free religious market without any regulations from institutional religion 
(Gauthier, Martikainen and Woodhead 2013b:263-270; cf. Beckford 
2008:52, 212). I assumed that Amelia, Tara and M-magasin belonged to 
these commercial actors and arenas, providing their understanding of reli-
gious symbols, rituals and practices in interaction with social processes in 
society at large; which is to be understood as the mediatization of religion 
(cf. Hjarvard 2008a:28). 

Secondly, from a social constructivist perspective, neither social identities 
nor knowledge-systems like religion and spirituality, health or wellbeing, are 
unchangeable categories. They are created and recreated through time and 
space in constant and social interaction (Beckford 2008:4f, 15f; Berger and 
Luckmann 1998:182ff). That assumption also concerned the informants’ 
interpretation of the magazines’ prescribed and preferred gender representa-
tions (cf. Wodak and Meyer 2009:9; Kroløkke and Sørensen 2006:51ff).  

I additionally looked upon meaning-making as an always ongoing pro-
cess, “intersubjective and socially interactive” (Skott 2011:70). Meaning-
making defined as the magazines’ and the informants’ attempts to create and 
recreate a trustworthy identity and reality for the implied and the actual 
reader in connection to religion and spirituality in – or by – the magazines 
wellbeing discourses (cf. Cetrez 2012:235; Giddens1999:67f).  

Thirdly, I recognized a dualistic relationship between structure and agen-
cy – between the magazines and the informants of the reception study, where 
the structure was a prerequisite for agency and vice versa. I assumed that the 
informants could be influenced and controlled by the magazines’ ideas in 
question, but not in an obvious and predetermined way (Giddens 2014:25).  

Consequently I considered the informants as active agents with a desire 
and capacity to negotiate and renegotiate the constructions and representa-
tions in the wellbeing discourses of Amelia, Tara and M-magasin: the pre-
scribed subject positions, the social relations, the meaning-making systems 
and power structures (cf. Fairclough 2009:64f).  

Power structures are always to be identified within a discourse, according 
to Fairclough, together with the three aspects just mentioned that constitutes 
a discourse (2009:64f). Amelia, Tara and M-magasin were also considered 
as a structure of economic, political and social importance, a structure with 
institutional and symbolic power. 

Like media in general, I assumed finally that "glossy magazines" (cf. Gill 
2008:202), i.e. women’s magazines printed on glossy paper like Amelia, 
Tara and M-magasin, not only present their own worldview, they help to 
shape and create it in interaction with the surrounding society (Gill 2008:63, 
181). And as further studies have demonstrated: the media have become an 
important actor and arena when it comes to the presentation and the reflec-
tion on religion as well as on health and wellbeing (Hoover 2010:114, 267; 
cf. Giddens 1999:38). Representations that, in line with my second assump-
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tion, could be produced and reproduced in a familiar or in a new innovative 
way.  

11.4. Material  
11.4.1. The magazines 
Amelia, Tara and M-magasin were chosen because of their successful num-
bers of subscriptions and range. Amelia reaches four percent of the Swedish 
population, Tara and M-magasin two percent, respectively (Orvesto kon-
sument 2012:1). The magazines are read throughout the country, but with a 
concentration in the metropolitan areas (Orvesto konsument 2012-02-22).  

The second reason concerned the fact that the magazines so explicitly, ex-
clusively and recurrently defined their target groups as women over 25, over 
40, and over 50 years of age, respectively.  

As age was an important aspect of my study, the third reason comprised 
the fact that the magazines are published by the same publishing house, 
Bonnier Tidskrifter, in a succession order for various phases in life. As one 
of my informants explained: “when Amelia is no longer relevant concerning 
your circumstances in life, you can change to Tara, and then finally to M-
magasin” (interview M:3).  

The magazines offered a mix of entertainment and information, advice 
and ideas according to the tradition of women’s magazines (Hermes 1995; 
Gill 2008; Ballaster et al 1993). Together with sections about relationships, 
fashion and travel, money, career, and culture – health and wellbeing came 
with every issue of the magazines in sections labelled Health & Beauty 
(Amelia), Body and Soul (Tara), and Body-Wise (M-magazine). 

The content analysis focused on the sections named above, together with 
a chronicle written by the magazines’ editor in chief, respectively, published 
in every issue. The content analysis also included the magazines’ description 
of their purpose, their target definitions and target descriptions, published on 
the magazines’ and Bonnier Tidskrifters’ homepages on the internet (2012-
08-01).   

My research period extended from the year 2000 to the first quarter of 
2012. I have chosen five focus years during that period [every third year: 
2000, 2003, 2006, 2009, 2012, studying every edition of the magazines. In 
total 231 issues: Amelia 130, Tara 62, M-magasin 39. It must be noted 
though, that M was founded 2006. 

11.4.2. The reception study 
The reception study consisted of thematic interviews with fourteen readers 
of Amelia, Tara and M-magasin, about the previously mentioned questions, 
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and with the magazines’ discourses on health and wellbeing as a starting 
point (for a presentation of the informants, see chapter 7, table 1). 

The informants, all well-educated, professional women, were recruited 
through an advertisement in each magazine. They were engaged readers and 
former readers, but not necessarily and always satisfied with the content of 
their magazine.  

The advertisement clearly announced that the interviews were going to 
touch upon religion and spirituality. I chose to mention both categories, alt-
hough it could be interpreted, as my implicit opinion, that religion and spir-
ituality were two different categories. That was not my intention, but I did 
not want to exclude a potential informant who would rather talk about reli-
gion then spirituality or vice versa.  

Religion and spirituality may be questions of a very personal nature, and 
the project plan of the thesis was examined through an ethical vetting by The 
Central Ethical Review Board in Uppsala.  

11.5. Method 
I have implemented a qualitative and instrumental case study in which an 
inductive approach interacted with a deductive and theory-driven position. 
The overall approach was therefore abductive (Stake, 1994: 236f, 242f). An 
instrumental case study has at least two fundamental functions: it is used to 
investigate a particular phenomenon, but it can also be considered as a tool 
to understand something beyond the individual case. The choice of a qualita-
tive approach and a case study, were then related to the choice of critical 
discourse analysis (Fairclough 1995:77). 

The content analysis and the reception study, were analysed individually 
before a final comparative analysis. As a case study is characterized to be 
particularistic, descriptive and heuristic, I considered the given time frame of 
the content analysis as a single unit, because I did not intended to identify 
discursive changes. Such a task would have required a much longer time-
scale.  

The reliability of a thesis is related to its internal and external validity and 
other studies ought to be able to confirm and/or alter my findings (Bryman 
1997: 49f). Regarding the results of the reception study, it must be noted 
though, that the statements produced by the informants were due to a given 
situation at a given time – statements which in another time and place, in a 
different context, with different informants, could have been otherwise. Peo-
ple, situations, and behaviours change and different researchers might come 
to different results (Wibeck 2010: 143f). The interpretation of the content 
analysis and the reception study are then, my creation and my responsibility 
(cf. Merriam 1988: 32, 50).  
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For the analysis of the power perspective, I used the following additional 
tools from critical discourse analysis, tools that Fairclough calls activity 
types, because I wanted to give some examples of how Amelia, Tara and M-
magasin could address the reader in their wellbeing discourses (Fairclough 
2009: 66f; 1995: 2). I used the concept of tenor presenting the interaction 
between discourse participants as formal or informal, official or unofficial 
(Fairclough 2009: 97-98). The concept of mode/rhetorical mode described 
an equal or non-equal relationship between the discourse participants. The 
concept of modality could identify the magazines’ voice as authoritative, 
declarative, interrogative and/or imperative (Fairclough 2009: 158, 77). 

11.6. Comparative analysis and discussion 
11.6.1. A practical and pragmatic everyday spirituality 
The first and second research questions concerned Amelia, Tara and M-
magasins’ discursive understanding of religion and spirituality in the maga-
zines’ wellbeing discourses, and whether the informants of the reception 
study could identify with the magazines’ ideas about the readers prescribed 
understanding and experiences of religion and spirituality related to health 
and wellbeing – as individuals and in relation to their surroundings.  

I noted, to start with, that stress and stress reduction was the dominant and 
recurring theme of the magazines’ wellbeing discourses. Stress caused by 
internal and external demands as women still, as parents, partners and pro-
fessional women, have the main responsibility for family and children 
(A3:2003:24-28; T2:2009:82-86; M9:2009:12-13). The informants of the 
reception study could identify with that position, which is confirmed by the 
Swedish authorities as a common position (Socialförsäkringsrapport 2015:3, 
Försäkringskassan).  

The magazines’ self-imposed task then, was to help the reader to take 
control of her wellbeing and everyday life through practices with or without 
religious or spiritual dimensions. My analysis proved that that was done by a 
recurrent and ritualized process of identifying, defining and redefining the 
reader.  

Inspired by Ammerman, I characterised the magazines’ and the inform-
ants’ understanding of religion and spirituality everyday religion (2007, 
2014). It was an understanding with an apparent tension between religion 
associated with institutional religion, and spirituality associated with non-
institutional religion. A non-theistic, but still transcendent discourse, with 
individually chosen meaning-making elements from non-institutional and 
institutional religion, was advocated before a theistic discourse, which was 
perceived as a collective experience connected with the conditions deter-
mined by institutional religion. The latter seemed to indicate a lack of inde-
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pendence that neither the informants nor, according to Amelia, Tara and M-
magasin, the implied readers wanted to identify with. But women were 
moreover attributed a disposition to spirituality by both the magazines and 
the informants (M2:2006:32-35; interview A:1; T:1-2; M:1-3). 

Every woman needs something beyond herself, a god, a respectful view on 
life itself. Quietness, a self-made way of praying, five minutes in an open 
church, a lighted candle, Andrea Bocelli and a sunset, or thoughts that lift her 
above the ordinary and worldly (T4:2003:24-28).  

Institutional religion and collectivism seemed to be the opposite of an indi-
vidually chosen conviction dominated by a practical and pragmatic spiritu-
ality: “A spiritual life need not have anything to do with a religious belief” 
(A12:2000-187-189). It is good to have faith, though, to believe in some-
thing (M6:2009:85-101; A12:2000:187-189). “To be spiritual increases the 
quality of life” (T11:2006:84-89).  

I argued, though, that the magazines and the informants constructed an 
ambiguous dichotomy. Some of the informants practiced yoga or meditation, 
which did not exclude an involvement in activities arranged by institutional 
religion, like singing in the church choir, taking part in concerts or the regu-
lar Sunday services (interview T: 1-2; M : 1-3). An individualistic and mean-
ingful spirituality was connected to the collective expression of institutional 
religion. Or as one of the informants explained: 

For me, faith is a refuge. I want the naive belief of my childhood. /---/ I wish 
we all could find some sort of balance. It need not be religion. It can be peace 
of mind and harmony/--- /we can all construct our faith in our own way, so 
that we feel good about it. I have done that, maybe not the way I learned in 
the church or at school. But I have listened to my heart. And I do not want to 
hurt anyone. That’s a limit, though I don’t live by the Ten Commandments 
(Frida, interview M:3).  

The informants also emphasized that religion and spirituality must be a free 
and individual choice. For some of them neither religion nor spirituality was 
a personal option, but still an interesting subject to discuss (interview A:1-2; 
T:3; M:3).  

I also found that the everyday religion of the magazines’ wellbeing dis-
courses, interacted with a “glossy-feminism”, regardless of the readers’ age 
(T11: 2006: 84-89), where for example yoga and meditation promised to 
prove stress-reducing enough to let the readers act for improved equality. 

The concept of wellbeing emerged as a female concern that legitimated 
the reader's attention to her own body – a body that became the centre of 
power for physical and mental wellbeing, and a road to greater gender equal-
ity (cf. Sointu and Woodhead 2008:268f). It was a strategy that utilized a 
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traditional female caring practice to detach the reader from that same tradi-
tional position.  

 “Glossy-feminism” is a phenomenon in women’s magazines today, as 
equality between men and women is an evident and accepted dogma. Still, 
“glossy-feminism”, in M-magasin termed “practical compromise-feminism” 
(Sveriges Television 2015-02-10), had to be problematized, I argued, as a 
kind of self-help-feminism in a self-help paradigm. The reader had to 
strengthen her own identity and position, as her own material and tool, her 
own subject and object. But it was a battle for equality that the individual 
reader had to fight all by herself, privately and officially. And there could be 
a risk that reproducing a traditional position could cause a lock-in effect 
more than inspiration for real change.  

Women's magazines seem, as a genre and over time, to be a fairly con-
stant phenomenon in respect of the subject matter and the way the magazines 
address the reader (cf. Hermes 1995; Ballasts et al, 1993). Women’s maga-
zines in general have furthermore been considered to reproduce and preserve 
patriarchal gender structures and a traditional female position. This negative 
criticism, has also affected the readers of women's magazines, who were 
regarded as victims of the magazines message (cf. Hermes 1995: 2, 149f; 
Winship 1987).  

Yoga and meditation were the practices dominating the magazines’ well-
being discourses, together with other practices like ayurveda, qi gong, and 
acupuncture. Practices with roots in Eastern traditions adapted for a Western 
context (cf. Frisk and Åkerbäck 2013:58ff). Practices with a turn to the self 
for self-fulfilment, self-improvement, and self-understanding (Sointu 
2012:50). Practices dominated by a fairly affluent middleclass of white 
women (cf. Sointu and Woodhead 2008: 260); like the target groups of Ame-
lia, Tara and M-magasin, and the informants of the reception study.   

The everyday religion, to continue, interacted on both an individual and a 
structural level, with a global holistic consumption spirituality, a standardi-
zation and homogenization of religion where the above mentioned practices 
occupied a prominent position (Beckford 2008: 177f; cf. Gauthier, Wood-
head and Martikainen 2013a: 16, 3). Amelia, Tara and M-magasins’ discur-
sive understanding of religion and spirituality was constructed according to 
media logic, i.e. commercial considerations, expressions and expectations 
belonging to the genre of women’s magazines (cf. Hjarvard 2008a:28, 15, 
162). 

The discourse about the readers’ own wellbeing interacted additionally 
with a therapy culture and a self-help culture in general (Giddens 1999: 91), 
where religion and spirituality have become a "feel-good factor" (Davie 
2007: 224ff, 144ff; Gauthier, Woodhead and Martikainen 2013: 16). Reli-
gion in the commercial media, due to the deregulation of institutional reli-
gion, tend to be associated with identity, health and wellbeing (Woodhead 
2012:21ff). 
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11.6.2. Amelia, Tara and M-magasin as a resource for the 
informants’ own meaning-making? 
Was it possible then, turning to the third research question that Amelia, Tara 
and M-magasin could serve as a resource for the informants' meaning-
making when it came to religion and spirituality in connection with health 
and wellbeing and identity?  

In terms of Amelia, Tara and M-magasins’ structural constructions of re-
ligion and spirituality, it seemed relevant to argue that these magazines are 
religious and spirituality significant. However, the informants insisted that 
Amelia, Tara or M-magasin was not their only source on religion and spirit-
uality, and e.g. yoga and meditation (interview A: 1, T: 1, M: 1, 3). Amelia, 
Tara and M-magasin were not substitutes for religion and spirituality. Media 
in general is an important resource, but not the only one in terms of religion, 
identity and meaning-making, knowledge and choice of religion (cf. Hoover 
2010: 269, 282).  

Consumption is a complex concept. The informants affirmed and ques-
tioned Amelia, Tara and M-magasins’ constructed, recurrent and ritualized 
identification, definition and redefinition of the implied reader: her pre-
scribed needs, her position, relations and knowledge. The informants indi-
cated that their choice of Amelia, Tara or M-magasin, viewed their identity 
whether they confirmed or rejected the magazines’ ideas about their targets 
groups, respectively. But the informants did not only construct themselves, 
they created their opposite through an act of power and double positioning: a 
woman I called “the other reader”, a woman more like the magazines’ idea 
about the implied reader, than the informants defined themselves (interview 
A: 1; T: 1-2; M: 1, M:3).  

This showed that the power of media depends on the media's ability to 
create and recreate a trustworthy image of reality: an image based on the 
magazines’ and readers’ common cultural knowledge and resources (cf. 
Sumiala 2013: 117). The power of Amelia, Tara and M-magasin was not an 
absolute or unconditioned one.  

The reader was continuously built into Amelia, Tara and M-magasins’ 
wellbeing discourses, in texts, contexts and events. This was part of the 
magazines’ discursive and relational power (cf. Puustinen 2006a:18; Ahrne 
2009:13): a power established by e.g. synthetic personalization and the mag-
azines’ double positioning (cf. Fairclough 2009:98; Kroløkke and Sørensen 
2006:58).  

Synthetic personalization reviled the magazines’ attempts to identify with 
the reader to make the reader identify with the magazines (Fairclough 2009: 
97-98). With an “omnipresent imperative” (Williamson 1995:56). And with 
an informal but informative, declarative, or interrogative voice, the maga-
zines positioned themselves above or beside the readers always present 
"you" in need (A28: 2009: 5; T7: 2009: 108-111; M1: 2009: 83-95). A pub-
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lic intimacy (Hirdman, Kleberg och Widestedt 2005:112), or a phenomenon 
that seems to belong to the genre of women’s magazines.  

Amelia, Tara and M-magasin appeared to confirm the informants' own 
beliefs whether the informants supported or rejected the magazines structur-
ally constructed prescribed subject positions, the social relations, or the 
knowledge about religion and spirituality, health or wellbeing. The maga-
zines provided moments of empowerment, meaning, identification and 
knowledge, according to the informants, but above all: moments of enter-
tainment and relaxation (cf. Hermes 1995:31ff, 145), not least through the 
informants own rituals, when a new number of Amelia, Tara or M-magasin 
arrived.  

That was the informants’ own and special moment, together with the 
magazine, a cup of coffee or a glass of wine, sitting in the favourite armchair 
or lying in a warm and cosy bed. One of the informants locked her into the 
sauna, “just for ten minutes”, leafing through Tara and deciding what she 
would read when the children had gone to sleep (interview T:1-2; M:2-3).  

11.6.3. Similarities and differences according to age 
The fourth research question asked if there were any similarities or differ-
ences according to age and agency in the wellbeing-discourses: agency pre-
scribed by the magazines, agency expressed by the informants of the recep-
tion study.  

Amelia, Tara and M-magasin clearly expressed to what ages they directed 
themselves; something that the informants were much aware of. But with the 
choice of either Amelia, Tara or M-magasin, they identified themselves with 
the magazines ideas about the readers: competent, open-minded and flexible 
women whose social position and social relations demonstrated a profes-
sional and family-oriented woman regardless of age. 

According to the magazines and the informants, views on religion and 
spirituality, as well as the various practices for wellbeing were the same. 
Practices could though, be adapted to a younger or an older woman’s physi-
cal conditions. Tara and M-magasin, tended however, to be more preoccu-
pied with the finiteness of life than Amelia. 

Within the circle of informants, it appeared that the readers of M-magasin 
and Tara, were more accepting in terms of what Winship describes as the 
often contradictory messages of women's magazines (cf. Winship 1987: 85). 
Tara and M-magasin acted, for example to prevent age discrimination, but 
could also encourage their readers to stay young. Disparate messages like 
this, were the main reason behind some of the informants’ decisions to end 
their subscription of Amelia and Tara (interview M: 1-3, T: 2). The younger 
interviewees perceived the magazines’ authoritative advice in a more per-
sonal way than the older informants, who emphasized that they had experi-
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ence and knowledge enough to make their own decisions (interview T:2; 
M:1-3).  

11.7. Conclusion  
My combination of different theoretical perspectives was a strategic decision 
to increase the understanding of the content analysis and the reception study 
according to the purpose and the research questions of the thesis. 

Religious change through deregulation and the mediatization of religion 
have been the central theoretical starting points, together with the conse-
quences of these theories: an individualization and a commodification of 
religion. These perspectives have, separately and together, contributed to the 
understanding of the implied and the actual readers’ agency, i.e. their capaci-
ty and their freedom of agency in relation the normative structures of Ame-
lia, Tara and M-magasins’ wellbeing discourses.   

My analysis has proved that these theories, together with tools from criti-
cal discourse analysis, provided a relevant explanation showing how com-
mercial women’s magazines and their readers, could contribute to the public 
conversation about women, and how women are expected to understand and 
experience religion and spirituality in relation to health and wellbeing.  

The conversation moreover displayed how the informants of the reception 
study, like Amelia, Tara and M-magasin, took part in an overall changing 
process in society, where the deregulation of institutional religion has paved 
the way for individual spirituality as a resource for personal wellbeing – an 
individual spirituality that is still rooted in a collective institutional religious 
and cultural discourse with mainly the Church of Sweden as a reference 
point.  

My contribution to the field of sociology of religion has therefore been an 
understanding of commercial women’s magazines as a reflexive project 
where religion and spirituality are constructed and produced, negotiated and 
renegotiated by the magazines and their readers. That is: what religion and 
spirituality are or not, and what these categories may mean to the target 
groups, a white, well-educated middleclass, which the informants of the 
reception study were part of, which probably affected the result.  

The focus on structure and agency was a means to get to know the media 
consumer, her thoughts and her experiences as she describes them. It was a 
way to understand the actual reader’s relation to her own self, the relations 
and the systems of knowledge that surround her: the power of the structures 
that define her, and the power she assigns to herself, what ideas to produce, 
reproduce or change. 

The above named theories and their consequences, like a homogenised 
“consumption spirituality”, contributed to develop and examine these theo-
ries as a resource to the actual readers’ personal identity-, and meaning-
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making in question that utilized the readers’ personal physical and mental 
body as a subjective and individualized centre of power.  

I identified three different religious and spiritual discourses used by the 
magazines and the informants of the reception study, to define a practical 
and pragmatic everyday religion, as well as if and why the magazines’ well-
being discourses may serve as a resource for physical and mental wellbeing. 
There was a theistic discourse, a still transcendent but a non-theistic dis-
course where you could define yourself as either religious and/or spiritual. 
The third discourse defined those informants and the magazines implied 
readers who called themselves neither religious nor spiritual. 

Amelia, Tara and M-magasin could therefore, as representatives of wom-
en's magazines today, be defined as a forum for religion and spirituality, 
advocating, together with the informants, an individually chosen non-theistic 
spirituality consisting of elements from both institutional and non-
institutional religion.  

What the media presents, how and when, may have both short and long 
term effects on the media itself, the individual reader, the society at large and 
e.g. views on religion and spirituality (Hjarvard 2008a:49, 27f). My analysis 
indicated that the magazines and the informants of the thesis, took part in a 
religious change in society at large and the new visibility of religion in the 
public sphere. 
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Appendix 

Annons 
Annons med följande text införd i Amelia, Tara respektive M-magasin 
(A7:2013:142; T5:2013:134; M5:2013:142); med tidningens namn apostro-
ferat i annonsen:  

 
Vill du vara med i en studie om kvinnotidningar?  Vi träffas i en mindre grupp, vid 

ett tillfälle, cirka 2 timmar för att prata om tidningen amelia utifrån teman som 
hälsa och välmående, livsfrågor, andlighet och religion. Du får garanterat vara 
anonym. Av praktiska skäl bör du bo i Stockholm eller Uppsala. Den blyg-
samma ersättningen är en biobiljett. Men jag törs lova ett intressant och givande 
samtal.   

Mejla eller skriv till mig för mer information: Anneli Winell, doktorand i religions-
sociologi, Teologiska institutionen, Uppsala universitet, Box 511, 751 20 Upp-
sala, eller anneli.winell@teol.uu.se 
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Informationsbrev till receptionsstudiens informanter 
 

Till Dig som svarat på annonsen i tidningen Amelia 2013 nummer 7. 
 
Hej! 
Roligt att du vill vara med och samtala om tidningen Amelia tillsammans 
med andra Amelia-läsare i en liten grupp om 5-7 personer. 

• Temat för diskussionen är tidningen Amelia utifrån tidningens artik-
lar och reportage om hälsa och välmående, existentiella frågor, relig-
ion och andlighet (Tara och M-magasin ingår också i studien med 
egna diskussionsgrupper).  

• Gruppen träffas vid ett tillfälle cirka 2 timmar en tidig kväll på en 
central plats i Stockholm, respektive Uppsala.  

• Diskussionen spelas in på band och skrivs ut på papper. Alla uppgif-
ter som kommer oss till del kommer att behandlas på ett sådant sätt 
att inga obehöriga får del av dem. Det gäller också vår korrespon-
dens: mejl raderas ur datorn, men sparas som vanlig post i pappers-
form med alla namn och adresser borttagna eller maskerade. All 
bakgrundsinformation (se sidan 2 i det här brevet), hanteras på 
samma sätt. Ljudinspelningen kommer att förstöras när projektet är 
avslutat. 

• Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt delta-
gande.  

• Bestämmer du dig för att delta, behöver jag enligt Personuppgiftsla-
gen ditt samtycke.  Se sidan 2 i det här brevet.54 

• I studien kommer deltagarna att presenteras som grupp och med fin-
gerade namn i förekommande fall.  

• Ersättningen är symbolisk och består av ett presentkort på en biobil-
jett per deltagare. 

 

                               
54 Personuppgiftsansvarig är Uppsala universitet. Enligt personuppgiftslagen, PUL, har du rätt 
att gratis en gång per år få del av samtliga uppgifter om Dig som hanteras och vid behov få 
eventuella fel rättade. Kontaktperson är projektansvarig forskare, professor Mia Lövheim, 
adress och telefonnummer se ovan. 
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Min tidigare erfarenhet av att arbeta med fokusgrupper visar dock att lik-
nande diskussioner kan uppfattas som både inspirerande och tankeväckande.  

 
Hör av dig om du har några frågor! 
Bestämmer du dig för att delta, är du välkommen att posta bifogade, redan 
frankerade kuvert med brev som talar om att du vill delta. Då återkommer 
jag om tid och plats för vår träff. 
 
Jag ser fram emot vår diskussion! 
 
Vänligen 
 
 
Anneli Winell 
Doktorand i religionssociologi, Teologiska institutionen, Uppsala universitet, 
Box 511,  
751 20 Uppsala, eller anneli.winell@teol.uu.se 
Telefon: 018- 471 26 87 
 
Huvudman för projektet är Uppsala universitet. Handledare, samt huvudan-
svarig forskare för projektet är Mia Lövheim, professor i religionssociologi, 
Teologiska institutionen, Uppsala universitet, Box 511, 751 20 Uppsala.  
Telefon: 018: 471 21 84. E-postadress: mia.lovheim@teol.uu.se 
 
 

(sidan 2: Till Dig som svarat på annonsen i tidningen Amelia 2013 nummer 
7). 
 
Enligt personuppgiftslagen behöver du ge ditt skriftliga samtycke till att 
medverka i studien. Posta det undertecknade brevet till mig i redan frankerat 
kuvert.    
 
Vänligen fyll också i följande uppgifter: 
 
 
1. Ålder  _________________ 
 
2. Civilstånd   _________________ 
 
3. Bostadsort  _________________ 
 
4. Utbildning  _________________ 
 
5. Yrke  _________________ 
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Undertecknad samtycker härmed till att delta i en diskussionsgrupp om tid-
ningen Amelia (alternativt Tara eller M-magasin) för en studie om damtid-
ningar, hälsa och välmående, livsfrågor, religion och andlighet. Jag har haft 
möjlighet att ställa frågor om studien, och jag är införstådd med villkoren för 
min medverkan; där själva deltagandet är en del av forskningen. 
 
 
 
Ort och datum _______________________________ 
 
 
____________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande______________________________________________ 
 
 
E-postadress eller vanlig adress:____________________________________ 
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Tematiska frågor 
 
Intervjuguide 
Semistrukturerade tematiska frågor 
 
 

• Varför har du/ni valt att prenumerera på Amelia, Tara eller M-
magasin? 

 
• Att må bra - vad betyder det för dig /er? 

 
• Tycker du att du möter din syn på att må bra i Amelia, Tara eller M-

magasin? 
 

• Vad är religion och andlighet för dig /er? Och livsfrågor?  
 

• Har religion, andlighet och livsfrågor som du beskriver det, någon 
plats i ditt liv? Vilken i så fall? 

 
• Tycker du att du möter din syn på, livsfrågor, religion och andlighet 

i Amelia, Tara eller M-magasin – i tidningens artiklar och reportage 
om hälsa och välbefinnande? 
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