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Abstrakt  

Denna studies syfte är att undersöka huruvida yogautövarna anser att yoga är en religiös 

utövning. Det är en kvalitativ studie där både yogainstruktörer och yogautövare har blivit 

intervjuade. Sex personer har blivit intervjuade och intervjuerna har transkriberats och 

analyserats. Resultatet av studien blev att ingen av informanterna ansåg att yoga var helt 

och hållet en religiös utövning. Däremot så var de väl medvetna om att yoga återfinns 

både inom buddhistiska och hinduiska traditioner. Religion var något som informanterna 

hade svårt att ta till sig i sin yogautövning, dock så ansåg de att yogan är andlig. 

Slutdiskussionen tar sin utgångspunkt i vad som menas med religion och andlighet. Det 

finns även en didaktisk syn på det hela där det diskuteras kring hur man som lärare ska 

bemöta exempelvis föräldrar som anser att yoga i skolan bör förbjudas.  

 

Sökord: Yoga, kvalitativ studie, religion, andlighet  
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Inledning  

1.1 Introduktion 

Slår man upp betydelsen av ordet yoga på Nationalencyklopedin får man fram betydelsen 

”förening” och ”koncentration”. Det finns dock delade meningar kring vad yoga 

egentligen är. Jag har exempelvis stött på personer som anser att yoga är en religiös 

utövning som omöjligt kan utövas enbart i fysiskt träningssyfte. En annan uppfattning har 

varit att den yoga som utövas idag är en fysisk utövning som helt saknar religiöst syfte.  

Det går att hitta tusentals Instagramkonton1 med bilder på män och kvinnor som 

balanserar i olika positioner. Det annonseras om evenemang i tidningar och på internet 

om yogaretreater eller festivaler som är helt inriktade på yoga och dess filosofi. På dessa 

retreater åker man iväg för att på heltid praktisera yoga och utveckla sin kunskap om 

yoga. Många gym erbjuder idag yoga som en del av sin gruppträning och det finns även 

speciella yogastudior. 

För sex månader sedan började jag utöva yoga och upplevde starka fördomar från 

människor i min omgivning. Kommentarer såsom ”Det är ju en religiös utövning” 

och ”Kommer du också bli sådär flummig nu? Är ditt mål att få kontakt med andar 

genom yoga? För det är ju det som händer” var vanliga. Efter detta bemötande började 

jag reflektera kring detta och som blivande religionslärare är kommentarer som dessa 

intressanta. Det väcker funderingar kring vad som egentligen kan definieras som religiöst 

och inte. 

 En pågående diskussion i Sverige idag handlar om huruvida man ska tillåta barn i skolan 

att utöva yoga som en del i idrottsundervisningen. Denna diskussion ligger även till grund 

för varför mitt intresse väcktes om utövarnas syfte med yoga. Är deras mål med yoga 

enbart fysiska eller finns det mer andliga mål som kan kopplas eller till och med likna de 

religiösa? Jag ville undersöka detta genom att intervjua de som praktiserar yoga och 

                                                           
1 Instagram: Socialt medium där man som användare kan lägga ut bilder med en text till och andra 

människor kan följa ens konto och kommentera eller gilla bilderna. Instagram. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/instagram (Hämtat: 2016-05-17)  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/instagram
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undersöka hur deras tankar kring vilket syfte de har med yogautövandet skilde sig ifrån 

de som hade fördomar om yoga. 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka om de som utövar yoga upplever yogan som 

religiös eller inte. Är yoga idag enbart en träningsform där syftet med utövningen är att 

bli starkare, snyggare och smalare? Skulle utövarna fortsätta med yoga ifall att det var 

religiöst? Kan yoga uppfattas som mer andligt än religiöst och vad är då skillnaden?  

Frågeställningarna som ska behandlas i denna studie är 

 Är yogautövningen som sker idag sekulär eller religiös enligt de som praktiserar 

den?  

 Finns det någon skillnad i hur man ser på religion i förhållande till yoga beroende 

på om man praktiserar yoga på en studio eller på gym? 

 Vad anser utövarna om begreppen religion respektive andlighet i förhållande till 

yoga?  

 Hur mottas citat och meditation som kan tolkas som religiösa under yogapasset? 

1.3 Metod 

För att kunna besvara mina frågeställningar kommer kvalitativ intervjumetod att 

användas. Kvalitativa intervjuer innebär att data kommer att samlas in via samtal med 

personer som utövar yoga på gym och personer som utövar yoga på yogastudio.2 Det är 

både utövare och yogainstruktörer som blivit intervjuade. Jag valde att ha 

yogainstruktörer med i denna studie av den anledningen att de har en mer grundläggande 

kunskap om yogans bakgrund och syfte. Detta är intressant utifrån syftet, som är att 

undersöka om de som utövar anser att yogan är religiös, att även höra vad instruktörernas 

åsikt är. 

                                                           
2 Yogastudio: En plats där fokus är helt och hållet på yoga. Klasserna är mindre än på gym, vilket gör att 

instruktören hinner hjälpa fler med tekniken. Det finns även andra hjälpmedel som hjälper till att förbättra 

tekniken. Det är mer fokus på den filosofiska yogan och hur man ska använda andningen. 
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Intervjuerna har spelats in och transkriberats för att sedan analyseras.  

Jag har valt att använda mig av intervjuer för att jag är intresserad av att undersöka vad 

de som praktiserar yogan själva anser är syftet med utövningen. Jag är även intresserad 

av huruvida det finns ett konkret syfte med varför man väljer att praktisera yoga eller om 

det finns flera olika faktorer till varför man valt att börja med yoga. Hade jag valt en 

metod där jag exempelvis genom en enkät ställt frågor, hade jag inte fått observera 

kroppsspråk och huruvida de intervjuade direkt kan svara på hur de ser på yoga kopplat 

till religion.  

Ett övervägande har gjorts om användandet av fokusgruppsintervjuer som metod, men 

eftersom syftet med yoga i många fall handlar om att man ska fokusera på sig själv och 

sitt inre valdes därför fokusgrupper bort. Det är inte gynnsamt för studien att ha en 

gemensam intervju med informanterna eftersom informanternas individuella tankar är det 

som kommer vara intressant i resultatet. Risken finns att fokusgruppsintervjuer skulle 

påverka informanternas åsikter och tankar. Informanterna kan börja hålla med varandra 

istället för att ge helt olika åsikter om varför de praktiserar yoga. 

Det som är viktigt att tänka på om man väljer att använda sig av kvalitativa intervjuer 

som metod, är att man måste planera sitt arbete och fundera på sina frågor. Som student 

kan det vara lätt att tro, eftersom man kanske aldrig tidigare genomfört en 

forskningsstudie innan, att intervjuer är ett enkelt och roligt sätt att samla in data på 

eftersom en uppfattning kan vara att man bara skriver ihop frågor och sedan gör intervjun 

och så har man sin studie färdig.3 Dock krävs mycket planering innan utförandet av 

intervjuerna, bearbetningen, och även ett övervägande om vilka frågor som man kan 

använda sig av både i forskningsetiska överväganden och att man kommer att kunna få ut 

värdefull information av data man samlat in.4  

Om man inte är medveten om vilket jobb det krävs för att en intervjustudie ska bli 

trovärdig och användbar så kan man få tidsbrist och bristande trovärdighet i sina data. Jag 

tror att det finns en bild av att intervjuer är något enkelt och lättgenomfört och därför är 

                                                           
3 Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, 1:a uppl., Liber, Malmö, 2011, S. 36 
4 Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, 1:a uppl., Liber, Malmö, 2011, S. 36 
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planeringen A och O när man väljer intervju som metod. Det är av vikt att ha en 

medvetenhet om vilka risker som finns med val av intervjumetod och att man ser till att 

denna metod är genomförbar på den tid man har på sig. Det är också viktigt att man 

intervjuar tillräckligt många personer för att uppnå vad Ahrne och Svensson benämner 

som ”mättnad”.5 En mättnad är när man som intervjuare känner igen de svaren man får på 

sina frågor och man får samma mönster under flera intervjuer. När man uppnått mättnad 

så kan man vara rätt säker på att man fått ut den kunskap som man haft som mål med sin 

studie. En av fördelarna med kvalitativ intervjumetod är att man inte behöver bestämma 

antalet man ska intervjua, utan att man kan se efter att man analyserat några intervjuer om 

man behöver fler eller om man fått den data man behöver.6  

En problematisk aspekt av användandet av denna metod kan vara att man anser att det ger 

ett utrymme till följdfrågor under intervjun. Då är det extra viktigt att man har tänkt 

igenom sin följdfråga så att man fortsätter att följa de forskningsetiska överväganden som 

man har varit tvungen att göra när man konstruerade sina frågor inför intervjun. 

Följdfrågor kan bli problematiska om man inte ställer dem på ett respektfullt och nyfiket 

sätt. Att visa respekt och att visa att man är intresserad av vad informanten har att säga 

tror jag bidrar till att informanten känner sig lugn och trygg i intervjusituationen. 

1.3.1 Genomförande 

Jag började med att söka informanter på ett lokalt gym där det var fem personer som var 

villiga att ställa upp på en intervju. Det skrevs ett mejl som jag skickade till yogastudior 

som jag inte fick något svar på. Jag besökte istället en studio som är inriktad på 

kundaliniyoga, men det var ingen där som var villig att ställa upp. Det var tre personer 

som hoppade av från att bli intervjuade, vilket medförde att jag inte längre hade några 

män som kunde ställa upp på en intervju. Jag skickade ut ett meddelande i en yogagrupp 

på Facebook och en kvinna svarade att hon var intresserad av intervjun.  

                                                           
5 Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, 1:a uppl., Liber, Malmö, 2011,S. 36 
6 Ahrne, Göran, Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, 1:a uppl., Liber, Malmö, 

2011, 44 
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Intervjufrågorna planerades och skrevs ned utifrån syftet och frågeställningarna. Jag 

bearbetade fram öppna frågor som skulle ge utrymme till längre svar. Några av frågorna 

blev slutna frågor såsom den som behandlade huruvida informanterna ansåg att yoga är 

religiöst. Följdfrågan blev en fråga om informanterna skulle fortsätta utöva yoga 

Det blev tillslut sex stycken personer som har intervjuats. De som blev intervjuade fick 

välja vilken plats och tid som passade. Jag mötte upp fyra av informanterna på deras 

arbetsplatser, en på ett café och den sista i hennes hem. Vi samtalade kort innan om lite 

allmänna saker för att bli bekväma med varandra. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades sedan. Två av informanterna var yogalärare, två av de utövade yoga på 

gym och två på yogastudior 

För att analysera intervjuerna kommer jag använda mig av kategorier som verktyg när jag 

analyserar de svaren jag fått på intervjustudien. Lista med fiktiva namn, var man 

praktiserar yoga och hur många år de utövat yoga finns med i resultatet.  

1.3.2 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitetens syfte är att testa studiens tillförlitlighet. Detta testas genom att man 

undersöker om resultatet på en studie kan bli detsamma om man skulle göra om exakt 

samma studie flera gånger. Det handlar om att se huruvida samma informant skulle ge 

olika svar till olika forskare. I denna studie som har utförts kan exempelvis ledande 

frågor som har ställts omedvetet till informanterna påverka resultatet omedvetet. Man vill 

ha hög reliabilitet på resultatet av den orsaken att man vill minska den godtyckliga 

subjektiviteten. I kvalitativa forskningar kan detta dock leda till mindre kreativitet. 

Resultatet kan bli mer intressant om forskaren kan använda sin egen intervjustil och när 

det kan behövas följa upp med följdfrågor som kan variera från person till person.7 

Validitet handlar om huruvida undersökningen verkligen undersökt det som var tänkt att 

undersökas. Det syftet som forskaren föresatt sig att svara på ska stämma överens med 

resultatet, metoden och materialet. I denna studie har avgränsningarna som gjorts 

påverkat att man i resultatet inte kommer att kunna generalisera. Det går inte att få ett 

                                                           
7 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun (2014). s. 295. 
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resultat som visar på att alla i Sverige praktiserar yoga av samma orsaker som de inom 

avgränsningsområdet. Antalet informanter, som i detta fall är sex stycken, påverkar även 

det genom att hela avgränsningsområdet inte är representerat, utan bara ett urval av 

området. Denna studie ger dock utrymme för vidare forskning i det valda området där 

avgränsningsområdet kan vara större och urvalet likaså. Urvalet har i detta fall varit 

slumpmässigt. Detta gör att jag som forskare inte har kunnat påverka resultatet eftersom 

deltagarna, deras kunskap och syn på området var okänt.8 

1.3.3 Etiska principer 
Det finns etiska principer som man ska följa när man, i detta fall, ska utföra en 

intervjustudie. Den första av dem är att man ska informera uppgiftslämnare och deltagare 

i undersökningen om vad man kommer att ställa för frågor och de villkor som finns för 

deras deltagande i studien. Man bör även lämna information om att deras deltagande är 

helt frivilligt och att det är okej att under hela processen om de så önskar avbryta sin 

medverkan i studien. I denna studie som har respondenterna informerats om att de ska 

intervjuas om varför de praktiserar yoga och syftet med studien.9  

Den andra åtgärden som bör tas är att man som forskare ska få samtycke från deltagarna i 

studien. I detta fall så gick jag ut till en grupp på ett lokalt gym och en yogastudio där jag 

berättade vem jag var och att de som var intresserade fick lämna sin mejladress till mig. 

Jag skrev sedan ett mejl till de deltagare som gett sitt samtycke till mig under mitt besök. 

Jag har även informerat om att det är en helt anonym studie där enbart deras svar kommer 

att användas. Namn och annan information som kan kopplas till att det är just denna 

person som deltagit är utelämnande.10 

Ett tredje åtagande är att informera deltagarna att de har rätt att bestämma om hur lång tid 

de vill delta i studien och på vilka villkor de deltar. De har rätt att när som helst tacka nej 

till att medverka i studien och detta beslut ska aldrig kunna medföra negativa följder för 

                                                           
8 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. (2014). 
9 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad 2016-04-26). s.7  
10 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf S.9 (Hämtat 2016-04-26). 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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de som deltar.11 Jag skrev i mejlet som skickats ut hur lång tid intervjuerna skulle ta och 

frågade om den tiden passade. Även att de fick välja tid och plats var intervjun skulle ta 

plats. Det var tre personer som tackade nej och det fick inga följder för informanterna.  

Det sista och fjärde etiska åtagandet är att man som forskare inte bör tvinga informanten 

ifall att denna inte längre vill delta i studien. I sitt beslut att delta eller avbryta sin 

medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller 

påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan forskaren och tilltänkta 

undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare.12 Det var ingen av informanterna som ville 

avbryta, som nämnt innan var det däremot avhopp innan intervjuerna skulle ske.  

1.3.4 Avgränsning  

Den avgränsning som gjorts är att de yogautövare jag kommer intervjua utövar yoga på 

studior och gym. Att ha med informanter som både utövar på gym och på specifika 

studior var ett val jag gjorde utifrån att jag var intresserad av att undersöka om det skiljde 

sig i tankesättet med utövningens syfte eller inte beroende på var man utövar yoga. 

Intervjustudien som behandlar varför man praktiserar yoga kommer även avgränsas till 

en stad i Västerbotten. Deltagarna i studien är enbart kvinnor, detta på grund av att de 

män som skulle ställa upp tackade i slutändan nej.  

 

1.4 Bakgrund 

Yoga är en av de sex viktigaste filosofiska lärorna i österländska traditioner.13 Enligt 

Joseph Alters är kärnan i yoga att världen är en illusion baserad på okunskap. 

Yogautövningen är uppbyggd på det sätt att den ska förvandla illusion till verklighet. 

Detta sker dels genom att omvandla ignoransen och träna det kroppsliga sinnet att erfara 

                                                           
11 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf S. 10 (Hämtat 2016-04-26).  
12 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s.10–11 (Hämtat 2016-04-26). 
13 Alter, Joseph S., Yoga in modern India: the body between science and philosophy, Princeton University 

Press, Princeton, NJ, 2004 s.4  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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sanningen. Denna upplevelse kallas Samadhi.14Alters förklarar även att det finns utövare 

av yoga som hävdar att man inte kan definiera yoga, utan att yoga enbart kan upplevas.15 

Man får förståelse för vad yoga är genom att uppleva det via det inre perspektivet där 

självet och det kosmiska självet blir ett.16 Alters menar att det finns ett mellanrum mellan 

upplevelse, kunskap och kroppsligt utövande. Det finns en mängd olika former av yoga 

vilket gör det svårt att identifiera exakt vad yoga är, då det har olika betydelse inom olika 

traditioner.17 

Om man tittar på det historiskt sett så har det ultimata målet med yoga varit att man ska 

skiljas från den yttre världen och istället skapa en inre värld. Målet med yoga idag 

innefattar dock ingen nödvändig isolering från omvärlden. För en yogi18 kan ett steg 

vidare vara att man undervisar elever eller leder organisationer. De flesta hinduer 

definierar yoga som förening eftersom målet har varit att självet ska förenas med guden 

Shiva, som inom hinduismen ses som yogans gud. Shiva framställs inom hinduismen som 

den store yogin och han knyts genom hela hinduismens historia till yogan. Yoga kan 

också betyda koncentration, vilket är den definition som återfinns i Yogasutra, som 

skrevs av den indiska filosofen Patañjali. Yogasutra är en av de äldsta och viktigaste 

yogaskrifterna inom hinduismen.19 Patanjalis Yogasutra innehåller den åttagreniga 

vägen20 och handlar bland annat om hans olika steg till meditation.21  

                                                           
14 Samadhi: Det transliknande tillstånd som är målet med meditation. Samadhi. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/samadhi (Hämtat: 2016-05-17)  
15 Alter, Joseph S. Yoga in modern India: the body between science and philosophy, Princeton University 

Press, Princeton, NJ, 2004 s.4 
16 Alter, Joseph S., Yoga in modern India: the body between science and philosophy, Princeton University 

Press, Princeton, NJ, 2004 s.10 
17Alter, Joseph S. Yoga in modern India: the body between science and philosophy, Princeton University 

Press, Princeton, NJ, 2004 s.10 
18Yogi: Benämning på den person som utövar yoga med meditation som metod och följer yoga-filosofin. 

Yoga. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l % C3 % A5ng/yogi . (Hämtat: 

2016-05-17)  
19 Jacobsen, Knut A., Hinduismen: historia, tradition, mångfald, Natur och kultur, Stockholm, 2004 s.177, 

248 
20 Pataljanis åttafaldiga väg: kan ses som etiska regler mot andra varelser och är en dynamisk form av 

yoga som kallas Asthanga. Åttafaldiga vägen. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%C3%A5ttafaldiga-

v%C3%A4gen (Hämtat 2016-05-11)  
21 White, David Gordon, The Yoga Sutra of Patanjali: a biography, 2014 s. 5 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/samadhi
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%C3%A5ttafaldiga-v%C3%A4gen
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%C3%A5ttafaldiga-v%C3%A4gen
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Enligt David Gordon White22 så är inte Yogasutra en del alla yogatraditioner som 

praktiseras och lärs ut. För somliga är det dock obligatoriskt att läsa Yogasutra i 

utbildningen till yogalärare. Anledningen till detta tror White beror på att ”yoga” finns 

med i namnet Yogasutra, men att allt innehåll i Yogasutra inte är relevant för det 

utövandet som sker idag. White beskriver att målet enligt Yogasutra är frihet från att 

återfödas i Samsara,23 vilket inte är målet med den yoga som utövas idag och kan vara en 

förklaring till varför Yogasutra inte används i samma utsträckning idag.24 En annan 

förklaring kan vara yogans förändring i syfte, hur yogan har fångats upp av västvärlden 

och gjorts om till en mer fysisk utövning istället för mental och andlig.  

Yogan har även rötter i buddhismen, vilket enligt Jacobsen gör det svårt att kunna 

säkerställa den exakta primärkällan till yoga. Det som däremot är centralt i all den äldre 

läran om yoga är användningen av andning och en kontroll på andningen. Enligt en av 

hinduismens heliga skrifter, Brãhmana, som tros vara den tidigaste texten man hittat om 

yoga, utför man en rituell handling när man håller andan och i Atharvaveda, som också är 

en av de äldsta heliga skrifterna, är andningen det som knyts till kroppens energier.25 I 

Śvetāśvatara Upaniṣad beskrivs en position där man står rakt med kroppen och tanken är 

helt fokuserad på att ha full kontroll på andetagen. Maitri Upanishad,26 som skrevs 

mycket senare, beskriver en metod på sex delar med tekniska termer som lägger grunden 

för vad som sedan blir fem av de åtta elementen inom Patañjalis astãngayoga i 

Yogasutra.27  

I tidiga yogatraditioner strävade man efter att uppnå total stillhet, detta innebar att man 

blev tvungen att minimera kontakten med omvärlden. Genom att använda meditation 

skulle man stoppa sinnesorganens och de mentala organens aktivitet. När man uppnått 

                                                           
22 White, David Gordon, The Yoga Sutra of Patanjali: a biography, 2014  
23 Samsara: Det kretslopp inom hinduismen där man föds, dör och själen vandrar vidare till en annan 

kropp. Samsara. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/samsara (Hämtad: 2016-05-26)  
24 White, David Gordon, The Yoga Sutra of Patanjali: a biography, 2014 
25 Jacobsen, Knut A, Hinduismen: historia, tradition, mångfald, Natur och kultur, Stockholm, 2004 s. 248 
26 Upanishad: Upanishaderna hör samman med de vediska skrifterna, Upanishad. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/upanishaderna (Hämtad 2016-

05-26)  
27 Singleton, Mark, Yoga Body: The Origins of Modern Posture Practice [Elektronisk resurs], Oxford 

University Press, 2010 S.26  

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/samsara
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/upanishaderna
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denna stillhet skulle det ge frihet i detta liv och man skulle bli fri från att återfödas. Inom 

senare traditioner tolkar man stillheten på andra sätt. Yogasutra beskriver denna stillhet 

som ett upphörande av sinnets aktiviteter och när dessa sinnen hindrats blir purusha28 

rent, oföränderligt och medvetande.29 Andra traditioner inom hinduismen har tolkat 

stillhet som en förening med gudomen. Yoga benämns i olika sammanhang i 

hinduismens heliga skrifter.  

1.5 Tidigare forskning 

Elisabeth De Michelis har gjort ett flertal studier om den moderna yogans utveckling och 

skriver i sin bok A history of modern yoga30 om Swami Vivekananda, som var en indisk 

filosof och en av grundarna till den moderna yogan. Vivekananda har även skrivit 

ursprungskällan till rãjayoga. I den beskrevs en stor revidering av den klassiska 

yogahistorian. Den innehöll nya strukturer, trosuppfattningar, och utövningar.31  

Målet med Vivekanandas modell skulle leda till gud och självmedvetenhet. Di Michelis 

räknar upp att denna modell bestod av fyra grenar, dessa var raja-, bhakti-, jñãna- och 

karmayoga. Vivekananda lade grunden för den yoga som praktiseras idag och skapade en 

mer vetenskaplig yoga. Efter 1896 växte den moderna yogan både i Indien och utomlands 

och i början av 2000-talet hade yoga utvecklats till ett globalt begrepp.32  

Många samtida yogarörelser har fått inspiration från Swami Vivekanandas syn på vad 

yoga är. Klas Nevrin33 har studerat religionshistoria och även forskat om den så kallade 

moderna yogan. Nevrin beskriver att Vivekananda ansåg att yoga är hinduismens 

verkliga mittpunkt. Vivekananda ska även ha talat om hur egna erfarenheter vägde tyngre 

                                                           
28 Purusha: Mannen, själen, medvetandet. Purusha. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/purusha (Hämtat 2016-05-17)  
29 Jacobsen, Knut A., Hinduismen: historia, tradition, mångfald, Natur och kultur, Stockholm, 2004 s. 250 
30 De Michelis, Elizabeth., A history of modern yoga: Patañjali and Western esotericism, Continuum, 

London, 2004 
31 De Michelis, Elizabeth., A history of modern yoga: Patañjali and Western esotericism, Continuum, 

London, 2004 s. 4 
32 De Michelis, Elizabeth., A history of modern yoga: Patañjali and Western esotericism, Continuum, 

London, 2004 s. 4 
33 Nevrin, Klas. ”Yogarörelser i Sverige”. Stockholms Universitet. http://nevrin.se/wp-

content/uploads/2014/09/Yogarorelser-i-Sverige.pdf (Hämtat 2016-04-21)  

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/purusha
http://nevrin.se/wp-content/uploads/2014/09/Yogarorelser-i-Sverige.pdf
http://nevrin.se/wp-content/uploads/2014/09/Yogarorelser-i-Sverige.pdf
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än textstudier och filosofisk handledning.34 Nevrin ser det som att yogarörelser i Sverige 

ofta ser sig själva som religiöst obundna grupper. De brukar istället använda andlighet, 

terapi eller liknande när de beskriver vad de anser att deras yoga handlar om. Grupperna 

anser att den som utövar inte behöver ha någon särskild religion för att kunna utföra 

övningarna utan att man istället ”upplever det inifrån”. Nevrin poängterar dock att detta 

kan skilja beroende på hur man definierar vad religion är och att vissa yogagrupper inte 

vill förknippas med den negativa termen “sekt” och därför väljer andra ord för att 

beskriva yogautövningen än just religion.35 

Det finns grupper inom yogarörelsen som pratar om gudshängivenhet, kosmisk energi 

och själsligt uppvaknande i sitt praktiserande vilket kan kopplas till religiösa element 

inom yogan, men som ändå anser sig vara en icke-religiös grupp.36 Idag så betecknas 

yoga med olika utövningar av yogarörelser som knappt längre förknippar sig med Indien. 

Syftet med yoga idag är ofta att man ska förändra relationen till sig själv eller omvärlden 

på ett eller annat sätt på ett fysiskt, mentalt eller andligt sätt hävdar Nevrin. Han fortsätter 

med att förklara att dessa grupper anser att när de praktiserar yoga så förändras denna 

relation och det bidrar till att skapa ett lugn och en självinsikt. Detta har lett till att helt 

skilda grupper hävdar att de använder sig av yoga av något slag. 

Nevrin har funnit likheter mellan dessa grupper. De är ofta präglade av västerländska 

idéströmningar eller icke-hinduiska traditioner. Det finns även likheter mellan 

yogagrupper och de karaktärsdrag som andra nya religiösa grupper delar, vilket är 

inflytande från naturvetenskap och psykologi. Även tro på att det finns fördelar med att 

man närmar sig olika problem på en individuell nivå eftersom de till stor del återfinns 

inom människan eller i andra andliga perspektiv om vad som är meningen med livet. Han 

tillägger även att de olika uppfattningarna som finns om befrielse från begränsat 

levnadssätt är en gemensam nämnare. I Sverige är det vanligt att yoga har en 

                                                           
34 Nevrin, Klas. ”Yogarörelser i Sverige”. Stockholms Universitet. http://nevrin.se/wp-

content/uploads/2014/09/Yogarorelser-i-Sverige.pdf (Hämtat 2016-04-21)  
35 Nevrin, Klas. ”Yogarörelser i Sverige”. Stockholms Universitet. http://nevrin.se/wp-

content/uploads/2014/09/Yogarorelser-i-Sverige.pdf (Hämtat 2016-04-21)  
36 Nevrin, Klas. ”Yogarörelser i Sverige”. Stockholms Universitet. http://nevrin.se/wp-

content/uploads/2014/09/Yogarorelser-i-Sverige.pdf (Hämtat 2016-04-21) 

http://nevrin.se/wp-content/uploads/2014/09/Yogarorelser-i-Sverige.pdf
http://nevrin.se/wp-content/uploads/2014/09/Yogarorelser-i-Sverige.pdf
http://nevrin.se/wp-content/uploads/2014/09/Yogarorelser-i-Sverige.pdf
http://nevrin.se/wp-content/uploads/2014/09/Yogarorelser-i-Sverige.pdf
http://nevrin.se/wp-content/uploads/2014/09/Yogarorelser-i-Sverige.pdf
http://nevrin.se/wp-content/uploads/2014/09/Yogarorelser-i-Sverige.pdf
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hälsoinriktad prägel. Nevrin förklarar att man ofta anknyter de olika syftena till de synsätt 

som man kan återfinna i Yogasutra.  

Kundaliniyoga är den yogaform som har tydligast koppling till religion. Kundaliniyoga 

har sina rötter i hinduismen och i boken Nyreligiositet i Sverige37 förklarar Liselotte Frisk 

att kundalini inte är en ny form av yoga som skapats här i väst, utan har funnits i Indien i 

över tusen år.38 Kundaliniyoga handlar om att man genom olika tekniker ska kunna finna 

en andlig kraft. Kundalini kan ses som en kraft som ligger längst ner i människans 

energicentrum.39 Trots att rötterna finns i hinduismen så finns kundalinis ideologiska 

grunder i sikhismen.40 I kundaliniyoga sjunger man mantran vilket är en traditionell 

praktisk övning inom sikhismen, hinduismen och buddhismen. Det finns en mängd olika 

mantran som man kan ha. Det gemensamma är att de flesta handlar om att sjunga Guds 

olika namn.  

Liselotte Frisk har undersökt relationen mellan religion och andlighet, vad de olika 

begreppen betyder och hur andlighet används i vardagen. I hennes artikel ”Religion, 

spirituality and everyday life in Sweden”41 så beskriver hon resultatet av undersökningar 

som har visat att många människor skulle kunna kalla sig själva för andliga istället för 

religiösa. Resultatet pekade även på att många kan identifiera sig själva som både andliga 

och religiösa. Frisks resultat har visat att få svenskar skulle kunna se sig själva som 

enbart religiösa, men att en av tre ändå kan se sig själv som andlig, inkluderat de som ser 

sig som både religiösa och andliga.42  

Den utveckling som har lett till att fler identifierar sig som andliga har visat sig vara 

beroende på könet. Frisks resultat visar på att 69 % av de svenska männen inte skulle 
                                                           
37 Frisk, Liselotte, Nyreligiositet i Sverige: ett religionsvetenskapligt perspektiv, Nya Doxa, Nora, 1998 
38 Frisk, Liselotte, Nyreligiositet i Sverige: ett religionsvetenskapligt perspektiv, Nya Doxa, Nora, 1998 s. 

92 
39 Kundalini, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kundalini 

(Hämtat: 2016-05-19)  
40 Sikhism: Sikhismen är en indisk monoteistisk religion som har grundats av tio gurus med deras 

förkunnelse och deras organisatoriska verksamhet. Sikhism. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l % C3 % A5ng/sikhism (Hämtat 2016-05-19)  
41 Frisk. Liselotte. “Religion, spirituality, and everyday life in Sweden”. Giordan, Giuseppe. & Pace, Enzo. 

(red.), Mapping religion and spirituality in a postsecular world, Brill, Leiden, 2012  
42 Frisk, Liselotte. “Religion, spirituality, and everyday life in Sweden” s. 28–29  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kundalini
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kunna identifiera sig som varken andliga eller religiösa medan statistiken för kvinnorna är 

avsevärt mindre och ligger på 55 %. Siffror visade att 27 % kvinnorna ser sig själva som 

enbart andliga och enbart 16 % av männen såg sig som andlig.43 

Frisk ser även en koppling mellan att man identifierar sig själv som andlig och att man 

engagerar sig i alternativa subkulturer. Frisk pekar på att en av anledningarna till att 

kvinnor söker sig till miljöer och utövningar som är mer andliga än vad männen gör är på 

grund av kulturella konstruktioner av kön och den historiska diskrimineringen som 

kristna kyrkan haft mot det kvinnliga könet. Frisk har i sin studie lämnat frågeformulär 

till yogagrupper som har bekräftat att betydligt många fler personer som utövar yoga 

identifierar sig själva som andliga personer än vad en representativ del av Sveriges 

invånare gör, och en avsevärt mindre andel ser sig själva som sekulära. Av de arton 

personerna som praktiserade yoga var det nio stycken som skulle kunna identifiera sig 

själva som en andlig person, fyra stycken ansåg sig vara både religiösa och andliga, en 

ansåg sig vara religiös och tre ansåg sig vara varken religiösa eller andliga.44 

Frisk beskriver att skillnaden mellan andlighet och religion är sådan att “andlighet” oftast 

beskrivs som ett mer personligt och individuellt koncept än vad “religion” är. Andlighet 

är mer fokuserat på människan än övernaturliga väsen. 

Det finns olika aspekter av relationen mellan religion och andlighet. En skulle kunna vara 

att båda är helt kompatibla. En annan är att andlighet skulle kunna ses som en 

underkategori till religion eller till och med som själva kärnan i religion. En annan 

uppfattning är att religion är en underkategori till andlighet, där andlighet kan tolkas som 

att man omfamnar alla aspekter av livet. En fjärde uppfattningen är att religion och 

andlighet är helt olika begrepp och till sist är en uppfattning att de två begreppen 

överlappas, att de alltså delar liknande karaktärsdrag men att det inte är exakt samma 

                                                           
43 Frisk, Liselotte. “Religion, spirituality, and everyday life in Sweden” s.29  
44 Frisk, Liselotte. “Religion, spirituality, and everyday life in Sweden”, s.30  
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begrepp. Frisk har utifrån sin studie dragit slutsatsen att begreppet “andlighet” används 

på många olika sätt.45 

Två kvinnliga respondenter från yogagruppen svarade att religion uttrycker manlig 

auktoritet. En av tretton respondenter svarade att det finns likheter mellan religion och 

andlighet medan resten bara tyckte att det fanns olikheter mellan de olika begreppen. En 

av de som svarade beskriver att andlighet är som en fortsättning på religion för individen 

som vill utveckla andlighet. Han jämför religion med gymnasiet och andlighet med 

universitet. Denna respondent ansåg att människor som är som små barn behöver kyrkan 

eller moskén, men när du blir mer mogen behöver du inte religion längre, dock anser 

Frisk att detta är ett annat sätt att uttrycka religion som något underlägset och andlighet 

som något överlägset. Andlighet definieras i yogagrupperna som: en inre upplevelse, 

något personligt och individuellt, kärlek och gudomlighet inom sig själv, en kontakt med 

sitt eget väsen, högre jag och ens intuition.  

Speciellt de som praktiserar yoga betonar att andlighet är något personligt och som finns 

inuti varje individ. Frisk hade en fråga angående hur och var andlighet används i det 

vardagliga livet, och i intervjugruppen, där vissa personer också var engagerade i kyrkan, 

fanns det respondenter som ansåg att andlighet kan användas i kyrkan. Denna typ av svar 

fanns inte i yogagruppen, där många respondenter istället svarade att andlighet används i 

yoga, meditation och läkande. Frisk slutsats är att andlighet kan betyda olika saker för 

olika personer. I den studie som Frisk gjorde så blev resultatet från informanterna att 

andlighet var något personligt och förknippas med existentiella delar. Informanterna i 

Frisk studie hade olika åsikter om andlighetens relation till religion. Svaren blev att 

religion och andlighet gick ihop med varandra eller att andlighet var motsatsen till 

religion.  

1.6 Disposition 

I det inledande kapitlet presenteras syftet med det valda ämnet och mina frågeställningar, 

huruvida de som utövar yoga ser yogan som religiös eller inte. Syftet med studien 

                                                           
45 Frisk, Liselotte. “Religion, spirituality, and everyday life in Sweden”, s.32 
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presenteras, att undersöka om de som utövar yoga har en medvetenhet om den religiösa 

bakgrund yoga har och hur de ser på att utöva yoga som en religiös utövning. Vidare 

följer metoden och en beskrivning av den kvalitativa intervjumetoden och det material 

som används i studien. Därefter hur studien är genomförd och vilka etiska åtaganden som 

gjorts. Avgränsning är den sista delen som tas upp i det inledande kapitlet, den 

avgränsning som gjorts innefattar att jag enbart intervjuat kvinnor på grund av att de män 

som var tillfrågade hoppade av och att intervjuerna är utförda i en stad i Västerbotten.  

Metoden följs av en beskrivning av bakgrunden i denna studie, som tar upp yogans olika 

betydelser historiskt sett och hur den har förändrats när den spred sig till resten av 

världen. Efter bakgrunden kommer en tidigare forskning som behandlar andlighet och 

tidigare yogautövare som gett sin syn på andlighet i förhållande till religion. Det finns 

även med en beskrivning av hur yogagrupper idag har inspirerats av den indiska filosofen 

Vivekanandas modell av vad yoga är.  

Det andra kapitlet behandlar resultatet av studien. Resultat består av svaren på 

frågeställningarna och även en analys av det insamlade data. Jag har kategoriserat de 

svaren jag har fått under mina intervjuer och även bakat in frågeställningarna i dessa 

kategorier som presenteras i resultatet. En analys av vilka svar som liknande varandra om 

varför man praktiserar yoga och svar som skiljde sig finns med i resultatet.  

Det tredje kapitlet innehåller en diskussion och slutsats, där resultatet som visade att inte 

så många av informanterna ansåg att yoga var en religiös utövning i förhållande till den 

tidigare forskningen om yoga. De fyra frågeställningarna behandlas och fokus landar i 

den fjärde frågeställningen om andlighet som blev den största diskussionsfrågan för mig i 

min analys och slutsats.  

 

2. Resultat 

I detta kapitel följer en redovisning om hur yogainstruktör och de som praktiserar yoga 

upplever och i vilket syfte de utövar yoga. Frågeställningarna besvaras genom kategorier 

uppdelade i teman där frågeställningarna behandlas.  
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Hanna: 27 år och jobbar heltid som yogainstruktör på ett gym och på en yogastudio. Hon 

har praktiserat yoga i åtta år.  

Ida: 48 år och utövar yoga på gym. Hon har praktiserat yoga i två år 

Cornelia: 26 år och utövar yoga på en yogastudio hon har praktiserat yoga i åtta år 

Amanda: 32 år och utövar yoga på gym och yogastudio har praktiserat yoga i fem år  

Mia: 48 år och är yogainstruktör och har utövat yoga i över tjugo år 

Angelica: 54 år och utövar yoga på gym. Hon har utövat yoga i sju månader  

2.1 Utövarnas syfte och mål med yoga 

Jag ville undersöka i vilket syfte informanterna utövade yoga och hur det kommer sig att 

de två yogalärarna som blev intervjuade valt att bli just yogainstruktör. I början av deras 

utövande var ofta syftet med att de börjat med yoga att de var stela och ville bli viga. 

Amanda och Ida hade fått tips från läkare att använda yoga som behandling för sjukdom 

eller skada. Syftena hade sedan förändrats för alla informanterna från att vara ett fysiskt 

syfte till att bli mer mentalt. Viljan att bli vigare och starkare hade istället byts ut mot att 

de började titta inåt och fokusera på vad det är som sker i kroppen och med ens tankar när 

man utövar yoga.  

Hanna, som är yogainstruktör svarade att hon först såg yogan som ett sätt att få bra 

stretch för sin kropp. Hon är i grunden dansare och kände sig ofta stel, hon fann yogan 

och började använda den som ett verktyg för att komma igång med stretchandet. Syftet 

med hennes utövning ändrades till att bli mer fokuserad på andning och hur det kändes i 

kroppen. Hon förklarar denna förändring som:  

[...] ju mer man kom in i yogan desto mer insåg man att det här handlar 

ju inte bara om den fysiska biten utan man kom ju åt dem andra delarna även om 

min första yogalärare inte pratar om dem. Hon pratade bara positioner men jag 
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märkte ju att jag blir mer medveten om min kropp jag blir mer medveten om hur jag 

andas46 

Angelicas syfte är att träna kroppen och det mentala. Den medvetenhet Hanna pratar om 

är även något som Angelica beskrev när hon pratade om förändringen i sin utövning. 

Angelica har utövat yoga i 7 månader och i början var yoga fysiskträning även för henne. 

Hon ville bli mer smidig och ville träna fysiskt för att bli svettig när hon utförde yoga. 

Angelica förklarade sin förändrade syn på detta sätt:  

[... ]men så tänker jag inte nu utan nu tror jag att ja mer fokusera på den andra 

delen av yogan alltså den... det som händer inuti en känns mer intressant för mig nu, 

så det har förändrats egentligen helt om kan man säga47 

Mia berättade att hon alltid har varit intresserad av hälsa och främjandet av hälsa. Hon 

har läst det mesta som går att läsa om anatomi, träningslära och ledarskap, men Mia 

nådde en punkt där hon kände att nu fick det vara bra med den delen som bara handlar 

om hälsa. Hon började förstå att den riktiga utmaningen var att hantera sina tankar, sitt 

psyke och de känslor som dök upp när hon kände vad som hände i kroppen. Det var då 

hon började känna en medveten fokusering när hon utövade yoga. Hon förklarade att hon 

nog har sysslat med yoga på det sättet att hon redan i tonåren ville upptäcka vem hon var 

och exempelvis vad meningen med livet är. Yoga blev ett verktyg för Mia att kunna börja 

jobba ordentligt med de sakerna som hon försökt jobba med i tonåren. Hon provade 

Power yoga i början som är en yogaform som är fysisk och dynamisk men kände att det 

inte var rätt väg för henne att gå. Hon fann istället en yogatradition som var mer 

meditativ och hade ett syfte som var mer vänt in mot sig själv, vilket var något hon 

upplevde passade henne bättre. Mia gav även en beskrivning av hur hon använder sina 

mål med yogan när hon lär ut till andra. Hon förklarade det såhär  

[...] i allt som jag lär ut så får man nog med sig en känsla efteråt att det som står i 

centrum är att vara närvarande i sig själv, att vara närvarande i sin andning, att 

                                                           
46 Hanna, 2016-04-19  
47 Angelica, 2016-04-19  
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vara uppmärksam på tankar å känslor som kommer upp när man gör kanske fysiska 

övningar oftast de väldigt lätta, enkla, okomplicerade övningar48 

Cornelia mådde fysiskt dåligt innan hon började med yoga och kände att hon blev stark 

av yoga och att det hjälpte henne psykiskt. Hon kände att det var som balsam för själen 

och att hon var på rätt plats när hon praktiserade yoga. Hennes syfte har dock förändrats 

till att idag vara en blandning av att må bra psykiskt och utöva yoga i fysiskt syfte.  

Nu är det nog en blandning, för jag känner ju att min kropp, såhär student kroppen 

hålls uppe av yogan så att den inte bara fallerar [skratt] och att jag är lugn i sinnet 

å så49 

Angelica upplever att yoga har haft störst effekt på henne mentalt. Den har fått henne att 

kunna varva ner och bli mer avslappnad. Hon upplever även att stressen har minskat i 

hennes liv. Hon föredrar att utöva yoga på morgonen eftersom hon upplever att den 

lugnande effekten som yoga har på henne håller i sig hela dagen. Hon skrattar när hon 

påpekar att hon egentligen verkligen borde yoga varje morgon innan jobbet eftersom det 

har sådan positiv effekt på henne, men hon förklarar att hon inte alltid hinner med det.  

Cornelia upplever att yoga ger henne en klar mening med livet. Hon har svårt att sätta ord 

på exakt hur yogautövningen påverkar henne men hon upplever det som psykiskt och att 

hon känner att hon är en positiv människa. Hon tror att det är yogan som hon ska tacka 

för det. Hon tror att det händer mycket på mattan, men att man inte alltid kan förstå exakt 

vad det är som händer. 

Den effekt Ida upplever att yoga har på henne är att hon har mindre problem med sin 

ländrygg, som hon varit skadad i, än innan hon började med yoga. Hon tror att det är 

yoga som är det som har haft mest positiv effekt på den förbättringen. Hon upplever dock 

inte att yoga har någon större påverkan på resten av hennes liv, däremot känner hon att 

hon saknar yoga när hon inte regelbundet praktiserar det.  

[…] Åh vad det då riktigt är jag vet inte om det är den här stunden av den 

här totala närvaron kanske som man behöver50 

                                                           
48 Mia, 2016-04-25 
49 Cornelia, 2016-04-20  
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Amanda upplever att yogautövandet hjälpte henne med hennes sjukdomsbesvär. Hon 

förklarade att hennes kropp lätt kunde bli inflammerad, men att yoga skapade mycket 

cirkulation i hennes kropp och det medförde att hon blev mer smärtfri. Yoga har även en 

lugnande effekt på henne. Den får henne att koppla bort stressen som finns i dagens 

samhälle. 

2.2 Målet med yogautövningen 

För att förstå syftet med utövningen ville jag även förstå vilket mål de hade med sin 

utövning. Det var ingen av deltagarna som såg på yoga som ett sätt att bli vältränad och 

få en snygg kropp. Många av informanterna upplevde att deras mål med yoga hade 

förändrats från när de började yoga till hur det ser ut idag. 

Hanna ser det som någonting som har förändrats med tiden. Det handlar idag om att hon 

vill lära känna sig själv ännu mer och komma in lite mer på djupet av yogan. Ett sätt att 

nå detta är att använda sig av andetagen och hon upplever att ju längre man praktiserar 

yoga, desto mer inser man att kroppen påverkar allt det andra. De positioner som man är i 

är egentligen ett sätt att lära känna sig själv bättre och djupare kunna se vad som pågår på 

insidan. Hon vill hitta en lättare kommunikation med sig själv där hon kan landa och bara 

få vara lite lugnare.  

[...]för det är inte så många gånger man gör det, att man hoppar av ekorrhjulet lite 

grann och checka att ”Jamen hur mår jag idag och vad behöver jag anpassa 

kroppen eller vad behöver jag anpassa så att min kropp ska få MÅ BRA idag51 

Angelica förklarade även att hennes mål med yoga är att öva på tålamod och att vänta in 

resultaten. Hon förklarade att hon är en person som alltid har bråttom och vill få saker 

gjorda direkt. För henne var det samma sak med yoga i början, hon ville att det skulle gå 

fort och att det skulle bli resultat direkt av hennes utövande. Hon upplever att det är en av 

de sakerna hon jobbar med just nu på yogamattan och tillägger även att hon ändå är 

nybörjare, vilket gör att ha tålamod med utvecklingen är en tuff utmaning.  

                                                                                                                                                                             
50 Ida 2016-04-22 
51 Hanna  



20 
 

För Cornelia är målet med hennes yogautövning idag en blandning av fysisk och mental 

träning. Hon skrattar när hon säger att det i alla fall inte är någon cool asana52 som är 

målet. Yoga är något som hon vill fortsätta praktisera livet ut. För Cornelia är yoga en 

väg att hålla sig i mental, själslig och fysisk form genom hela livet. Det är därför hon 

känner att hon måste praktisera yoga nu. Hon skrattar högt när hon förklarar varför 

[…]då måste jag ju göra det redan nu. Jag kan ju inte börja när jag är 60.53 

Ida upplever att hennes mål har förändrats från när hon började. Hon upplevde att hon var 

stel i början och hade problem med ryggen. Hon hade fått rekommendationen att prova 

yoga, men hon har känt att yoga har under resans gång påverkat henne på fler sätt. 

Stunden av att känna total närvaro har förändrats, hon erkänner att hon var lite emot yoga 

i början. Hon beskriver sig själv som en person som hela tiden är i rörelse och att stå i en 

position länge var inget som tilltalade henne. När hon väl provade yoga insåg hon att det 

ändå var någonting för henne och hon är glad att hon ändå tog beslutet att prova. 

2.3 Religiösa inslag under yogapassen 

Hur ser informanterna på instruktörer som använder sig av religiösa citat? Det var ingen 

informant som upplevde sådana citat som stötande eller störande, dock fanns det en 

tveksamhet till i vilken grad de religiösa citaten fick ta plats under passen. 

Hanna, som är yogainstruktör både på gym och på en yogastudio, berättar att hon brukar 

använda sig av olika teman för sina klasser. För Hanna är detta ett sätt att lära sig mer om 

den litteratur som finns kring de olika teman och även mer kring yogan som filosofi. 

Hanna tillägger att det är mycket av det buddhistiska tänket i dessa teman och skrattar när 

hon påpekar att det nog är teman som av vissa kan uppfattas som religiösa. Hon ser ändå 

att man även här i väst kan dra nytta av de citaten som ursprungligen kan ha sagts av 

exempelvis Buddha och andra. Ett exempel på ett sådant månadstema är Wabi sabi, som 

Hanna förklarar betyder att allt är föränderligt, ingenting varar för evigt och ingenting är 

perfekt.  

                                                           
52 Asana: Sanskrit för ”ställning”. Brukar benämnas när man talar om ställningar som intas i 

yogapositioner.  
53 Cornelia  
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[…] man får börja reflektera över att ”jamen varför står jag i den här 

positionen jag står och hur kan jag anpassa den på ett bättre sätt” för 

många ställs ju bara i en position och bara ” ja men här ska jag stå” och 

reflekterar inte så mycket över varför.54 

När Hanna får frågan om hur hennes sätt att lära ut tas emot av andra svarar hon att hon 

ofta får höra att hon känns äkta. Hon tror att denna uppfattning beror på att hon har 

samma tema för sig själv som på det tema hon valt för sina klasser just denna månad. För 

Hanna är detta ett sätt att veta hur just detta tema påverkar henne och hur det har påverkat 

henne när hon provat dessa tidigare. Det är ett sätt att förankra det hon lärt ut till andra 

och ett sätt att själv kunna reflektera över vad hon gör på mattan. Genom att göra detta 

upplever Hanna att hon levererar budskapen på ett sätt som kanske upplevs mer äkta av 

eleverna. Hon tror att andra ser henne som äkta på grund av att hon inte bara lär ut det 

enbart teoretiskt, utan även själv satt sig in i det praktiskt.  

Cornelia upplevde det som någonting fint när instruktörer använde sig av citat från 

hinduism eller buddhism. Cornelia har själv ett intresse av att lära sig om de gamla 

skrifterna och hon har även gått på kurser om yogafilosofi för att förstå det gamla språket, 

som är sanskrit. Det finns enligt henne mycket kloka delar som är värdefulla att ta till sig, 

men att det inte alltid är så lätt att förstå och ta till sig det som sägs direkt under passet.  

Under själva passet så är jag inte säker på att jag tar till mig det, men jag 

tror att det landar bra, alltså jag blir ju iallafall inte rädd [skrattar] och det 

känns bra.55 

Mia suckade lite åt frågan om yoga är religiöst och förklarade att den synen på yoga är ett 

vanligt missförstånd hos många. Hon tror att det finns de som har den bilden av yoga på 

grund av yogans rötter i Indien. Hon påpekar dock att de flesta som praktiserar yoga vet 

att det inte är religiöst. Hennes bild av vad yoga är grundar sig inte i någon religion utan 

snarare i vetenskap. Mia fortsätter med att det inte spelar någon roll vilken religion man 

har när man praktiserar yoga, alla är välkomna och på yogamattan så kanske man tar med 

                                                           
54 Hanna 
55 Cornelia  
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sig sin religion men fokus ska ändå ligga i din energi, ditt syfte och målet. Vilken religion 

man tror på har ingen betydelse på yogamattan.  

Amandas ansåg att det var okej att instruktören använde citat, men instruktören skulle 

inte lägga in för mycket värdering i citaten. Enligt Amanda finns det ett tydligt samband 

mellan religion och yoga och hennes åsikt är att yoga ursprungligen kommer från 

buddhism och hinduism.  

[…]Alltså yogan i sig är ju väldigt lik religion. Den grundar ju sig i den här 

familjen hinduism och buddhism och så vidare, bara att syftet är att man ska 

djupdyk i sig själv å hitta sanningen i sig själv56 

Det var ändå viktigt för Amanda att ifall religiösa inslag i form av citat fanns med under 

passet så var instruktörens objektivitet mot religionerna viktig. Amanda kände att 

påtryckningar av instruktören och en känsla av att instruktören försökte övertyga de som 

utövar att dessa religiösa citat leder er till sanningen inte var något hon var bekväm med 

men kände även såhär:  

[...] bara att man syftet är att man ska djupdyk i sig själv å hitta sanningen i 

sig själv att det inte är någon tydlig gud så jag tycker inte att det är något fel 

att man har ganska liknande citat från huvudsaken är att man inte förmedlar 

att du måste tro på det här utan vänder det till att tro på sig själv57  

Jag ville undersöka hur informanterna upplevde att det fanns en kritik mot yoga och vad 

de trodde kritiken kunde bero på. 

Mia upplever inte att det finns kritik mot yoga, åtminstone inte i samma utsträckning som 

tidigare. Hon tror att sedan yoga fick fotfäste i träningsbranschen så har kritiken mot den 

minskat och att människor i det stressade samhället som vi lever i idag kan få en religiös 

upplevelse bara av att ligga stilla en stund. Trots att Mia anser att den träningsbaserade 

yogan är begränsad i att den bara handlar om att stå i olika positioner, stretcha och bli 

mer rörlig så ser hon ändå positivt på att det åtminstone har bidragit till en öppnare bild 

                                                           
56 Amanda, 2016-04-24  
57 Amanda  
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av vad yoga är. Hon påpekar även att det finns en mängd forskning på yoga idag och 

framförallt psykologisk forskning.  

Mias uppfattning är inte som sådan att folk idag upplever yoga som flum eller har allt för 

negativa tankar om yoga. Hon tror däremot att yoga kan upplevas som obekant och att 

folk funderar på vad yoga är för något, men när man berättar att mental träning är hämtat 

från yoga så brukar folk snabbt förstå vad det är eftersom mental träning ändå är sådant 

som idrottsmän alltid sysslat med. Mia upplever att i det däremot finns en kritik mot den 

träningsbaserade yogan som en företeelse i jämförelse med vad hon ser som den ”riktiga” 

yogan visar hon med citationstecken. Hon ser däremot positivt på att den 

träningsbaserade yogan kan vara en väg in i yogans värld.  

Hanna upplever att hon inte längre stöter på personer som är kritiska mot yoga eftersom 

de som söker sig till hennes klasser redan har accepterat yoga. Hon tror dock att den 

kritik som kan riktas oftast grundar sig i okunskap om vad yoga är och en ovilja att förstå 

vad yoga är.  

Cornelia tror att kritiken beror på att många kan uppfatta yoga som något exotiskt som är 

långt borta och som är lite farligt i början. Hon upplever dock att yogan börjar bli något 

som känns närmre och närmre. Cornelia påpekar också att hon tror att vi människor alltid 

är rädda för det som är nytt och okänt. Hon har inte så många kristna vänner, men har 

bott tillsammans med en kristen kompis tidigare som upplevde yoga som ett hot. 

Kristendomen var för kompisen det enda riktiga och som kristen kan man inte praktisera 

yoga. Jag frågade därför om hon någon gång tog en sådan diskussion med hen, men 

Cornelia svarade att det var svårt och att hen var helt insatt i sin tro och trodde att om 

man mediterade så skulle Lucifer dyka upp. Hon skrattar till lite när hon säger det, men 

fortsätter med att det kanske håller på att ske ett skifte eftersom Sverige redan är så pass 

sekulariserat och att det kommer in nya grejer hela tiden som kan uppfattas som 

skrämmande för somliga.  

Idas bild av varför folk ställer sig kritiska till yoga tror hon beror på att människor inte 

vet hur de ska bemöta yoga. Hon tror även att det grundar sig i rädsla och att man har en 

bild av vad yoga är. Hon jämför det med att man har en slags fördom mot yoga. Hon tror 
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att många tror att man bara sitter och mediterar. Hon tror att detta gör att man inte heller 

vågar prova på yoga.  

Amanda upplever att kritiken som finns är på grund av att många har förutfattade 

meningar och tänker att när man utövar yoga så sitter man bara och hummar. Hon tror 

även att många inte ser på yoga som en träningsform som inte alls är jobbig och svettig. 

Den största kritiken tror Amanda finns för att folk är rädda för det mentala som finns i 

yoga. Hon tar upp hur hon tror att många lever sina praktiska ”springa på” liv som de 

alltid har gjort och reflekterar inte så mycket över de klassiska familjeliven som de lever. 

Att de lever i en fabrikssituation där de ska hämta barnen vissa tider och hinna iväg på 

olika träningar.  

[...]man uppskattar inte varandra och man ser inte varandra, så man är 

bara fast i den här samhällsaspekten eh å det kan säkert skrämma folk för 

dem börjar känna att ”oj hur mår jag egentligen” jag kanske måste fundera 

på mitt liv å då ”nämen gud va jobbigt det här blev58  

Hon tror att det är när människor måste stanna upp och fundera på sin mentala del som de 

istället blir rädda och viftar bort det med kritiken om att det är inte något för mig, utan det 

är bara något flummigt.  

 

2.4 Andlighet i förhållande till yoga 

Ett återkommande begrepp under intervjuerna var andlighet. Ingen av informanterna 

upplevde yoga som en religiös utövning, förutom Hanna som berättade att det finns 

grenar inom yoga som var mer religiösa än andra, som exempelvis kundaliniyoga. Det 

som informanterna däremot upplevde är att andlighet är en del av yoga. På frågan om de 

skulle utöva yoga även om det var en religiös utövning så blev det alltid en längre paus 

där de fick fundera på vad de egentligen kände. När jag ställde frågan om huruvida yoga 

är andligt blev det istället ett direkt svar på frågan. 

                                                           
58 Amanda 
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Cornelia var tveksam till hur hon skulle svara på om hon fortfarande skulle praktisera 

yoga om det enbart var en religiös utövning, men när jag ställde frågan om hon såg yoga 

som mer andligt så svarade hon snabbt och mer säkert. 

JA! verkligen det är nog det som det verkligen är59 

Mia var mer tydlig med att hon inte ansåg att yoga är religiöst, men svarade på frågan om 

yoga är andligt att hon upplever att andligheten är det centrala i yoga. Hon ansåg däremot 

att det var svårt att sätta ord på vad som egentligen menas med andlighet. Den kvinnan 

som grundade det ashram i Sverige som Mia tillhör, är professor i religionshistoria och 

Mia förklarade att även hon som professor hade svårt för att förklara exakt vad som 

menas med andlighet. Hon fortsätter att tydliggöra att hon aldrig varit en religiöst lagt 

person som inte köper att saker och ting är på ett visst sätt utifrån vad en person har sagt. 

Mia vill istället undersöka och bilda sig en egen uppfattning.  

[...]ehm så skulle jag nog säga att yoga handlar om är andlighet. Religion 

behöver inte ha någonting med andlighet att göra därför det finns så många 

saker som görs i religionens namn som är helt tvärtemot om man nu ska 

utgå från någon slags andligt perspektiv att vi alla är rätt eller det finns 

samma grund, plattform å energi å vi ska respektera det levande eller så då 

kan jag tycka det finns mycket religion som utövas som inte alls har med 

andlighet att göra å yoga tvärtom då en väldigt andlig praktik men som inte 

alls har med religion att göra.60 

Amanda delar Mias uppfattning om vikten att få bilda sin egen uppfattning. Hon kan 

acceptera att yoga beskrivs som andlig eftersom det mer går ihop med hennes egen tro. 

Amanda ser sig som religiös, men hon köper inte riktigt bibeln rakt av. Hon vill istället 

hitta sin egen tolkning och känner att det går mer ihop med yogans filosofi, som säger att 

du har svaret inom dig. Hon upplever att andlighet går mer ihop med hennes sökande 

efter sin egen religion.  

                                                           
59 Cornelia  
60 Mia 
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[...] Det kanske finns en gud absolut, men jag tror att det är just i hur man 

mår det sitter i och då går det mycket bättre ihop för det går inte ihop med 

mig om jag ska gå i en kyrka och det står en å pekar ”du ska tycka såhär” 

då blir jag genast kritisk så jag tycker yogan är ganska snäll på det sättet att 

man uppmanar en att hitta vägen själv så att säga61 

Hanna upplever även hon att andlighet och religion är två helt skilda saker. Andlighet 

handlar för Hanna om en kontakt med sitt inre och hur hon tar hand om sig själv på ett 

djupare plan. Det handlar även om hur hon tar hand om sin omgivning.  

Yogan utmanar mig att tänka större och får mig att förstå att jag är en del 

av en helhet. Det gör mig mer omtänksam och får mig att värna om mina 

medmänniskor62  

Ida är säker på sin sak även hon när jag frågar om andligheten i yoga. Hon har svårt att 

sätta ord på exakt vad det är hon tycker gör det mer andligt men upplever det ändå så. 

Hon känner att hon är öppen för att prova om det skulle vara inslag av religion i yoga och 

ser inte heller det som någonting negativt, men känner att yoga är mer andligt än religiöst 

uppbyggd. 

 

2.5 Yoga som religiös utövning 

Det var som tidigare nämnt inte många av informanterna som ansåg att yoga är religiöst, 

men när jag frågade om de skulle praktisera yoga även om det enbart var i religiöst syfte 

så var det många som var tveksamma till vad de skulle svara och det berodde även på vad 

som menades med religiöst.  

Angelica tror att hon ändå skulle utöva yoga även fast det var en religiös utövning. Hon 

upplever att det som spelar mest roll i den frågan är om hon fortfarande skulle få göra det 

på sitt sätt. Hon funderade även på om det var religiöst, skulle det i sådana fall skada 

henne eller vad det skulle innebära för hennes utövning. Jag klargjorde att det enbart 
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skulle vara så att när man pratade om yoga så var det lika med en religiös utövning. 

Angelica fortsatte då att säga att hon nog inte skulle bry sig eftersom hon är ute efter 

effekten som yoga har på henne. Däremot tydliggjorde hon att det skulle vara avgörande 

om syftet skulle vara att man skulle hamna i trans och så vidare. Om det hade varit syftet 

med yoga som religiös utövning så hade hon i så fall valt att inte praktisera yoga.  

[...] men om det handlade om att jag ska göra yoga, men det är en lärare 

som själv eh är religiös och gör det för det, men det är ju samma övningar å 

samma syfte tänkte jag... Det beror på syftet63  

När jag frågar Ida om detta följs frågan av en lång tystnad. Hon svarar sedan tveksamt att 

hon inte riktigt vet vilken skillnad det skulle bli om yoga var en religiös utövning. Hon 

blir sedan tyst igen och fortsätter att det är rörelsen i yoga som hon främst är ute efter och 

den stunden av närvaro som yoga ger henne. Hon är tveksam eftersom hon inte har provat 

på om yoga hade varit annorlunda som en religiös utövning men känner sig ändå tveksam 

till det.  

Jag frågade Hanna om hon upplever att den yoga som utövas idag enbart är sekulär eller 

om det finns former som är mer religiöst präglade. Hanna svarade att det finns 

yogaformer som är mer religiösa idag. De praktiseras mest på yogastudior och inte på 

gym. Hon tror att detta beror på att det är sällan som folk på gym är mottagliga för 

religiösa delar. Däremot finns det former som exempelvis kundaliniyoga som pratar 

mycket om energier och att man ska gå mer på djupet kring delar som kan beröra religion 

förklarar Hanna.  

[...] Den del där man fokuserar mer på det fysiska blir större och större än 

den del där man kommer åt de filosofiska delarna, å hinduismen blir mindre 

och mindre skulle ja säga så yogan blir ju mer lättillgänglig när man 

plockar bort religionsbiten å fokuserar på dem andra delarna64  

För Hanna har yoga aldrig varit religiös, hon stöter inte heller på personer så ofta som 

hävdar att den är det. Hon påpekar dock diskussionerna i media om huruvida man bör 
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tillåta yoga i skolan på grund av religiösa inslag, men att det alltid kommer finnas 

personer som inte gillar det man håller på med. De personerna försöker enligt Hanna inte 

heller förstå vad yoga handlar om egentligen och att de inte heller vill förstå. Därför ser 

Hanna ingen anledning till att övertyga dem utan att det är bättre att låta dem ha sin åsikt. 

Cornelia skrattar när hon får frågan och utbrister att det var en svår fråga att svara på. 

Hon fortsätter med att hon inte riktigt är säker på vad hon känner för det och att det gör 

det svårt att svara direkt ja eller nej på den frågan. Hon tror att det hade skrämt henne i 

början men att det hade berott på sättet som yoga skulle vara religiöst. Hon är tveksam på 

att hon hade gjort saker som hon jämför med att exempelvis konfirmera sig och syssla 

med specifika riter.  

Jag vet inte, men samtidigt så anammar jag ju mycket av yogan och jag har 

inge svårt att läsa mantran å det kan ju folk uppleva som religiöst redan som 

det är, å det tycker jag inte nu så det beror nog på förhållningssättet65 

Eftersom Cornelia svarade att hon använder sig av mantran så ville jag undersöka hur hon 

uppfattade mantran och hur hon tolkade användningen av mantran. Hon skrattade 

återigen och funderade ett tag. Till slut kom hon fram till att mantran för henne är snarare 

andliga än religiösa. Hon ser det som mer allmänna andliga saker än religiösa och att de 

inte är bundna till en viss gud.  

[...]det ju väldigt djupa meningar bakom, jag vill ju gärna läsa mig in i vad 

de betyder å vad de står för å såhär lite såhär betydelsen av det åh då är det 

ju oftast väldigt fina saker66 

Amanda dröjde även hon med att svara på den frågan och kom till slut fram till att hon 

skulle haft svårare i början att ta till sig yogan. Hon tror att det skulle göra henne mer 

kritisk om yoga var en religiös utövning. Det hade varit svårare för Amanda att gå och 

prova yoga om den varit helt religiös. Hon är kritisk mot ”religiösa sittningar” som kan få 

en sektkänsla över sig. Hon beskriver att dessa ”religiösa sittningar” är när alla sitter och 

gör samma rörelser och sjunger och så vidare. 
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[...]det för mig tycker jag är skrämmande å då kan jag bli lite kritisk å då 

skulle jag kunna börja fundera ”jaha är det här nå liknande” å då skulle jag 

inte riktigt ge det någon chans67 

3. Analys 

3.1 Upplevelsen av yoga som religiös utövning 

Utifrån de svar som informanterna gav kring yoga som en religiös utövning kan man 

utläsa att ingen av informanterna ansåg att yoga var en religiös utövning. Det man 

däremot kan se är att det finns en medvetenhet kring yogans religiösa bakgrund. Det 

fanns en tydlig medvetenhet hos några av informanterna som nämnde bland annat 

kundaliniyoga som enligt Liselotte Frisk är en gren inom yogan som är mer religiöst 

inriktad. Även att yogans filosofi liknar hinduismen och buddhismens utformning togs 

upp.  

En röd tråd genom informanternas svar, och något som utmärkte sig, var frågan om 

informanterna fortfarande skulle praktisera yoga ifall att den var en ren religiös utövning 

och ingenting annat. Informanterna var tydliga att markera i denna fråga att det berodde 

på hur yogan i så fall skulle förändras. Om instruktören skulle tvinga på utövarna 

att ”Detta ska ni tro på och detta är den rätta vägen att leva eller utöva yoga” så var det en 

större chans att de inte skulle vilja fortsätta med yoga. Utövarna vill bli styrda när de går 

på yogapassen. De vill få veta vilka rörelser de ska göra och var det ska kännas i kroppen. 

Däremot det som sker mentalt eller huruvida de väljer att göra en rörelse eller stå över 

just den rörelsen, det skulle vara upp till dem själva. 

 Yoga för informanterna var något individuellt, detta kan medföra att en religiös prägel på 

utövandet skulle kunna innebära att denna individuella del blir hotad eller inte längre blir 

en del av yoga. Den fokus som idag ligger på att man ska vara på sin egen nivå skulle 

kunna innebära en strävan efter att alla ska ligga på samma nivå.  

Alltså, yogan som religiös utövning skulle genast bli problematisk när den egna viljan 

försvann och läraren var den som styrde allt. Informanternas svar på denna fråga blir 

                                                           
67 Amanda  



30 
 

ändå densamma, att ingen av dessa utövare ser yoga som religiös. Det som däremot 

framkom var att många av informanterna ansåg att yoga en gång har varit religiöst och att 

det finns grenar idag som inte är det. Mia ansåg att yoga inte alls är eller någonsin har 

tillhört en viss religion bara för att den har sitt ursprung i Indien, utan att yoga snarare har 

sina rötter i vetenskapen och filosofin.  

Nivrin skrev i sin artikel om att vissa yogagrupper inte vill förknippas med termen sekt 

och att detta medfört att grupperna inte vill associeras med religion, utan man vill istället 

använda andra begrepp för att beskriva yoga. Jämför man detta med vad Amanda pratade 

om när hon beskrev att hon har svårt för situationer och utövande som kan upplevas som 

sektliknande, kan man se sambandet mellan Nevrins beskrivning och hur Amanda 

kopplade ihop religion med begreppet sekt även hon.  

3.2 Hur upplevs religiösa inslag under yogapassen  

Det var ingen av informanterna som ansåg att det var problematiskt när instruktören 

använde citat under passen som kunde tolkas eller vara religiösa. Det fick däremot inte ta 

för stor plats, och de fick inte heller ha syftet att försöka styra över vad utövarna skulle 

känna och tro på.  

Cornelia tyckte att dessa citat kunde vara fina om de användes under passen. Hon hade 

även ett stort intresse av gamla skrifter och den filosofin. Hon påpekade att det var 

mycket kloka ord värda att ta till sig.  

Amanda påpekade att hon såg kopplingen mellan religion och yoga, men att man i yoga 

skall ”djupdyka”68 i sig själv Hon hade inga problem med att det var med religiösa citat 

under passen, dock var det viktigt att instruktören var objektiv och inte la in någon 

värdering i citaten. Hon var inte bekväm med tanken på att instruktören skulle försöka 

övertyga utövarna att tro på vissa saker.  

Det kan vara så att om man som utövare helt enkelt inte analyserar vad instruktören 

egentligen citerar under ett pass, om det kan vara religiöst eller inte. En annan orsak kan 

vara att österländska religioner och filosofier har, som Cornelia nämnde, en ”exotisk” 
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bild av sig. Denna bild kan ha medfört att vi i väst exempelvis ser Buddha mer som en 

filosof än religiös ledare vilket gör att man inte tänker på Buddha som en del av den 

buddhistiska religionen, utan istället en symbol för visdom och filosofisk vägledning. Det 

kan finnas en skillnad i filosofisk vägledning och religiös vägledning i den aspekten att 

filosofi lämnar utrymme för individen att göra vad den vill med budskapet.  

Religiös vägledning i form av meningar som exempelvis Jesus har sagt, kan däremot ses 

som problematiska i det individualistiska samhället vi lever i idag. Den religiösa 

vägledningen upplevs möjligtvis som regler, i jämförelse med den filosofiska som kan 

ses som goda råd på vägen som är fria att välja om man vill följa. Detta kan 

överensstämma med de tankar informanterna hade om att de uppskattade citaten, men om 

de blev för styrda så blev de istället problematiska.  

 

3.3 Andlighet i förhållande till yoga 

Andlighet var ett begrepp som togs emot mer positivt än religion av informanterna. De 

upplevde att yoga och andlighet hörde ihop bättre än vad religion och yoga gjorde. Detta 

kan bero på att andlighet inte är ett lika laddat begrepp som religion är idag. Frisk 

beskrev i sitt resultat i artikeln ”Religion, spirituality and everyday in Sweden” att 

personer som utövar yoga identifierar sig själva som andliga mer än vad en representativ 

del av Sveriges invånare gör. Detta skulle kunna kopplas till det som tidigare nämnts, att 

yogagrupper vill använda andra ord än religion för att definiera vad deras utövning har 

för grund. Det man kan fråga sig här är varför man måste definiera all utövning som 

antingen religiös, andlig eller sekulär?  

Frisk definierar andlighet som personlig och individuell. Detta kan vara anledningen till 

att många som praktiserar yoga anser att yoga är mer andligt än religiöst. Religion kanske 

idag upplevs av icke-religiösa som mer strikt och styrande än vad andligheten gör. 

Andlighet kan också vara ett begrepp som är svårt att definiera till skillnad från religion. 

Det kan bero på att det finns tydliga bilder av vad religion är och inte är i jämförelse med 

andlighet som vi inte riktigt kan förklara vad det är än. Mer forskning kring vad andlighet 

kan behövas göras, och då skulle det vara intressant att se vad som händer med begreppet 
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andlighet. Om man plockar isär andlighet och dess delar, kan det bidra till att vi får en 

stämpel på vad andlighet är? Detta kan medföra en liknande effekt som man kan se med 

religion som verkar upplevas vara i nära relation till sekt bland mina informanter.  

Utgår man från vad en av informanterna i Frisks undersökning svarat på vad som skiljer 

andlighet och religion åt, som var att religion är baserat på rädsla och andlighet är baserat 

på kärlek, kan man även där se att religion idag har en negativ stämpel på sig medan 

andlighet är positivt och någonting att föredra. 

 

I min studie var det även viktigt för många av informanterna att de fick göra sig en egen 

bild och inte behöva följa vad en person har sagt. Religioner, menar de, styrs ofta av en 

bok eller annat som är etiska regler för hur man ska leva och behandla andra och så 

vidare. Andligheten har ingen bok med regler för hur man bör leva eller vilka val man 

ska göra. Detta kan göra att andligheten passar bättre in i det samhälle vi lever i idag där 

man gärna vill bilda sin egen uppfattning och hitta en egen tolkning av världen. I Frisks 

undersökning kom det fram att många av hennes informanter ansåg att man med 

andligheten lägger fokus på sig själv och att man skall vara närvarande i nuet. Skulle man 

säga att yoga är religiöst så skulle det plötsligt innebära att det finns regler och tydliga 

vägar man ska följa, vilket kanske inte är lika lockande om man utgår från vad 

informanterna svarat. Det skulle eventuellt även bidra med att de inte längre skulle 

fokusera på vad de själva ville utan vad Gud vill.  

3.4 Utövarnas syfte och mål med yoga 

Om syftet inte är religiöst, kan det då finnas syften som kan liknas vid de som en gång i 

tiden var religiösa? Informanterna var även väldigt eniga i denna fråga. Många av dem 

hade börjat med yoga av fysiska syften. De ville bli starkare eller rehabilitera en skada de 

hade i kroppen. Det som sedan hade hänt med deras syften var att dessa hade blivit mer 

mentala. Det som händer i huvudet började bli mer intressant och fokus förflyttades till 

tankarna och ens känslor. Den röda tråden här är att alla informanterna upplevde att 

tankarna flyttades från det fysiska till det psykiska. Prestationen på mattan är inte längre 
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viktig. Vikten låg vid att man skulle vara närvarande i sig själv både genom andning och 

vilka tankar och känslor som dök upp i kroppen. Jämför man detta med målen man hade i 

hinduismens heliga skrifter så är andningen även en central del här. I vissa texter är målet 

full kontroll på fokus. Cornelia beskrev ett lugn i sitt sinne som också kan jämföras med 

hur man i Yogasutra pratar om en stillhet som gör att sinnets aktiviteter upphör och 

medvetandet blir rent.  

Yogans mål upplevdes vara att man skulle lära känna sig själv genom yogan genom att 

stanna upp i vardagen på samma sätt som man gör på mattan och andas. När man stannar 

upp hinner man reflektera över hur man egentligen mår och känner sig. Det gör att man 

tar beslut som gynnar en själv och ens välmående. Yogan verkar också vara ett sätt att 

sluta vara så stressad. Angelica förklarade att hon jobbade med tålamod i yogan och att 

hon är en person som har väldigt bråttom i vanliga fall. Genom yoga så tränade hon på att 

ha tålamod vilket gör att hon försöker träna på det i det vardagliga livet också.  

Idas svar stack ut från mängden. Hon var den som pratade mest om att det handlade om 

den fysiska aspekten när hon utför yoga. Dock så har även hon känt att hennes närvaro 

har förändrats och att hon på yogamattan hinner stanna upp i stressen.  

Det man kan säga är att det centrala syftet med yogan för informanterna är det som sker 

mentalt och hur man ska hantera det.  

4 Diskussion  

Den första frågeställningen som behandlades i denna studie var om den yogautövningen 

som sker idag enbart är sekulär eller religiös enligt de som praktiserar den. Jag skulle 

säga att svaret på den frågan är både ja och nej. Detta på grund av att deltagarna inte 

upplevde sin yogautövning som religiös, men Hanna som är yogalärare svarade däremot 

att det finns former av yoga som är mer religiöst inriktade och kundalini var en sådan 

form. Liselotte Frisk nämnde i sin bok Nyreligiositet i Sverige69 att man inom 

kundalinigrenen läste mantran som ofta syftade på Guds namn. Däremot praktiserade 
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ingen av dem jag intervjuade kundalini. Om jag hade haft en sådan informant hade jag 

kanske kunnat säga att det finns de som ser yoga som en religiös utövning. Nu kan jag 

dock säga att mitt resultat i just denna studie inte hade någon informant som ansåg att 

yoga för dem är en religiös utövning utan en sekulär. 

Den andra frågeställningen, som handlade om huruvida det var skillnad i syfte och mål 

beroende på var man praktiserade yoga, gav mig resultatet att det inte var det. De svaren 

som jag fick på varför man utövar yoga blev att det var först en fysik orsak till att de 

började med yoga. Hanna och Angelica ville till exempel stretcha sin kropp. De fysiska 

målen förändrades sedan till att bli mer mentala. Mia förklarade att hon upplever en 

närvaro i sig själv och att yoga skapar en medvetenhet om hennes tankar och känslor. 

Denna medvetenhet var det många av informanterna som beskrev att de upplevde. Detta 

var oberoende av om de utövade yoga på gym eller på en yogastudio.  

Den tredje frågeställningen skulle undersöka hur utövarna upplevde begreppen andlighet 

och religion i förhållande till yoga. Jag frågade informanterna om de skulle utöva yoga 

ifall det var samma sak som att gå i kyrkan och be en bön så var det många som hade 

svårt att säga om de skulle kunna tänka sig göra det. När jag däremot frågade om 

andlighet inom yoga var det ett svar som inte många av informanterna behövde fundera 

på. Mia såg andligheten som det centrala i yogan och Amanda upplevde att andligheten 

gick mer ihop med hennes sökande efter en egen tro. Andlighet enligt informanterna 

tolkar jag som att de upplevde att det är en kontakt med sitt inre.  

Det jag direkt frågar mig i ett sådant läge är vad som egentligen skiljer andlighet och 

religion åt. Vad är det som gör att andlighet är ett begrepp som är lättare att ta till sig än 

religion? Kan det bero på det sekulära landet vi bor i där man helst inte ska ställa frågor 

till någon som nämnt att de är troende eftersom det är nästan en oskriven regel att man 

inte ska fråga om andras tro. Detta kanske bidrar till att man ser religion som något som 

sker bakom stängda dörrar och att man tvingas tro precis likadant bakom dessa dörrar. 

Andlighet har kanske blivit det motsatta till religion eftersom man kanske inte riktigt 

hittat den exakta definitionen på vad andlighet egentligen är. Vi kanske har en, vad vi tror 

är, konkretiserad bild av vad religion är och inte är till skillnad från andlighet som känns 
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mer abstrakt och svårdefinierat. Som nämnt innan kan andligheten passa bättre in i vårt 

individualistiska samhälle där religion kanske inte längre passar in på samma sätt som 

förut. I skolan får elever alltid uppmaningen till att vara källkritiska och bilda sin egen 

uppfattning om saker och ting. Detta kan krocka med hur många upplever vad religion är 

idag, att det inte går att ha en egen uppfattning av saker och ting utan man skall följa 

Guds regler. Tittar man på vad som faktiskt sägs i media om religion idag kan även det 

stärka bilden av att religion är något negativt som får människor att begå hemska 

gärningar mot andra. I relation till detta står andligheten som många idag ser som ett sätt 

att få kontakt med sitt inre och leva utefter vad som är bäst för mig. Jag har inte upplevt 

att andlighet diskuteras inom media i samma utsträckning som religion.  

Andligheten var för informanterna mer personlig, den handlade om att man skulle vinkla 

blicken inåt och titta på vad man själv tyckte och kände. Det var nästan som att andlighet 

står i motsats till religion. Om yoga var religiöst skulle informanterna ha svårare att prova 

på yoga, detta berodde även på hur religion skulle användas i yoga. Om läraren drog 

några religiösa citat och så vidare så var det inga problem, men när läraren skulle börja 

bestämma att ”Såhär ska ni göra och tänka” så blev många tveksamma till om det var 

något de skulle vilja vara med på. Amanda svarade att hon var rädd för situationer som 

kan ses som sektliknande utövning där alla gör samma rörelser och sjunger och så vidare. 

Jag tror att bilden av yoga också kan vara att den är väldigt isärplockad och att det finns 

för många grenar för att säga att alla är religiösa. Jag tror att yoga idag är mer filosofisk 

är religiös. Ett filosofiskt begrepp tror jag, som jag nämnde med filosofisk vägledning, 

har större svängrum att både förändras och kunna vara en mängd olika grenar för olika 

personer.  

Det som hade varit intressant hade varit att plocka isär yogans delar och jämföra dessa 

med exempelvis en bön i kyrkan. Detta för att kunna se skillnader och likheter mellan de 

båda. Jag ställer mig frågan när något egentligen blir religiöst och inte. Vem ska 

bestämma detta? Och vad är det som gör att religion faktiskt är så negativt för många i 

jämförelse med andlighet?  
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De personer jag stötte på som var kritiska till att jag börjat med yoga hade bilden av att 

det var en religiös utövning. Cornelias rumskompis som var kristen hade bilden av att 

yoga var djävulsdyrkan. Det kan vara så att många troende anser att yoga är kopplat till 

djävulen eftersom de ofta drar en parallell till hinduismen. Hinduismen har ingen 

monoteistisk gud, vilket kan medföra att de som tror på en monoteistisk gud upplever att 

all utövning som kan kopplas till hinduismen kan ses som ”flummig” och icke-gudomlig, 

vilket kan medföra denna kritiska bild. En annan förklaring kan vara att de har svårt för 

att förstå begreppet andlighet. Andlighet kanske är negativt för många religiösa och för 

somliga kan det kanske vara provocerande att man skall fråga sig själv vad som är bäst 

istället för att följa Gud.  

Ingen av informanterna hade problem med religiösa inslag i form av citat under passen. 

Detta tror jag kan bero på att många i väst inte ser hinduism och buddhism som 

religioner, utan mer som filosofiska system. Som jag nämnde i tidigare avsnitt så kan 

filosofiska citat lämna utrymme för eftertanke, vilket i sig ger utrymme för att bilda sin 

egen bild av citatet. Tar man exempelvis ett citat som handlar om att våga så finns det 

ändå utrymme för att man själv skall applicera vad det betyder att våga. Jag tror att 

många av de citaten som används under yogapassen är utvalda på det sättet att det skall 

finnas utrymme för egen reflektion. Det är nog även detta som utövarna tycker om. En 

uppmaning om att våga mer, men att det är de själva som styr när de vill våga mer och 

om de behöver våga mer. Återigen så kan kristna citat ses som regler man skall följa och 

som inte har utrymme för egen tolkning.  

Filosofiska citat, som buddhistiska och hinduiska citat här i väst, kanske ger en känsla av 

att det inte blir ”regler” som de blir tillsagda att följa utan mer ”goda råd” på vägen.  

4.1 Avslutande reflektioner 

 Som blivande religionslärare har jag funderat på den återkommande debatten om att 

yoga ska förbjudas i skolan på grund av att det är en religiös utövning. Det är ofta man 

läser artiklar där föräldrar lyckats förbjuda yogautövandet på skolor genom klagomål. En 

vidare undersökning i detta område skulle därför kunna vara att just ta isär alla delar i 

yogan för att se om det verkligen finns beståndsdelar som klassificeras som religiösa. Det 
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verkar inte räcka att säga att yoga inte är en religiös utövning eftersom det fortfarande 

blir förbjudet på skolor att utöva yoga, ändå upplever Mia att det inte är många som har 

dessa fördomar om att yoga fortfarande är religiöst och flummigt. Vad är det då som gör 

att dessa föräldrar får igenom sina klagomål om ett förbud mot yoga i skolor? Är det för 

att det finns något tydligt bevis på att yoga är religiöst? Eller räcker det med att säga att 

det är andligt för att dessa klagomål ska gå igenom?  

Hur snabbt påverkas rektorer och ledare i skolorna av dessa klagomål? Finns det ett 

tydligt underlag för att faktiskt förbjuda yogan i skolan eller är det för att vi inte vågar 

tala om religion i dagens sekulariserade samhälle?  

Det som jag kommer att ta med mig av den här undersökningen är just hur man ska 

kunna definiera olika begrepp och hur vi ska kategorisera olika företeelser. Andlighet 

känns som ett friare begrepp än religion idag. Dock finns det ju de som hävdar att 

religion och andlighet är synonymer eller underkategorier till varandra. Detta skulle 

också vara intressant att forska mer om; vad andlighet är och varför det är lättare för så 

många att ta till sig andlighet men inte religion.  

4.2 Slutord  

Som blivande lärare kan detta vara bra att ha i åtanke. Hur människor idag tolkar 

begreppet religion och vilka fördomar som finns om vad religion är och inte är. Kan ett 

begrepp tillåtas vara både religiöst och icke-religiöst beroende på hur individen tolkar 

begreppet? Andlighet kanske är det nya religiösa och om detta är fallet så är det av stor 

vikt att mer forskning inom detta område blir gjort. 

Man måste också fundera på hur man som lärare kategoriserar dessa olika begrepp som 

somliga tolkar som religiösa, hur vi som lärare ska bemöta föräldrar som påstår att yoga 

är religiöst och bör förbjudas. Jag kommer att ta med mig denna fundering och fortsätta 

gräva i vad som egentligen är andlighet och varför andlighet tas emot bättre i dagens 

samhälle än vad religion gör.  
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