
 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

 

YOGAS PÅVERKAN PÅ HÄLSA 

En kvalitativ studie 

JOSEFIN ANDERSSON 

 

Folkhälsovetenskap 
Grundnivå 
15 hp 
Folkhälsoprogrammet 
Examensarbete i folkhälsovetenskap 
Kurskod: FHA032 

Handledare: Anna Johansson  
Examinator: Fabrizia Giannotta 
 
Seminariedatum: 17-10-05 
Betygsdatum: 17-10-24 

 



SAMMANFATTNING 

Studiens syfte är att beskriva upplevelser och erfarenheter av yogas påverkan på hälsa. 

Metoden i studien är kvalitativ forskningsmetod. Sex friska informanter i ålder 26-56 deltog i 

studien. För datainsamling genomfördes semistrukturerade intervjuer. Analys av materialet 

genomfördes med manifest innehållsanalys. Resultatet beskriver informanternas upplevelser 

och erfarenheter av yogas påverkan på deras välbefinnande, sjukdom och livsstil. Närvaro, 

balans, fysisk utveckling och mental styrka upplever informanterna av yoga. Det finns 

erfarenheter av yoga som sjukdomsförebyggande. Yoga upplevs reducera stress, sänka 

blodtryck och lindra smärta. Yoga upplevs påverka livsstilen genom att öka informanternas 

självkänsla och handlingskraft. Detta resultat kan vara som underlag för att använda mer 

yoga som hjälpmedel inom hälso- och sjukvård. Metoddiskussionen tar upp studiens brister 

och styrkor. Resultatdiskussionen kopplar yogas påverkan till tidigare forskning och KASAM.  

Folkhälsa, Kvalitativ undersökning, Livskvalité, Manifest innehållsanalys 

.   



 

ABSTRACT 

The purpose of the study is to describe experiences and knowledges of yoga's impact on 

health. The method in the study is qualitative research method. Six healthy informants in age 

26-56 participated in the study. Data collection was conducted semi-structured interviews. 

Analysis of the material was performed with manifest content analysis. The result describes 

the informants' experiences and knowledges of yoga's impact on their well-being, illness and 

lifestyle. Presence, balance, physical development and mental strength experience the 

informants of yoga. There are experiences of yoga as a disease prevention. Yoga is 

experienced reducing stress, lowering blood pressure and relieving pain. Yoga is experienced 

influencing the lifestyle by increasing the self-esteem and action of the informants. This 

result can be the basis for more yoga as an aid in healthcare. The method discussion 

addresses the weaknesses and strengths of the study. The discussion of the results links 

yoga's impact to previous research and KASAM. 

Public health, Manifest content analysis, Qualitative research, Quality of life
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1 INTRODUKTION  

Att befolkningen ska ha välbefinnande och jämlik hälsa är målet för folkhälsa (Prop. 

2007/08:110). Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) ökar psykisk ohälsa hos yngre, 

befolkningen äter för lite grönsaker och är fortfarande stillasittande och fysiskt inaktiva. 

Stress är ett ihållande problem i det samhälle som finns idag. Dessa problem ökar risken för 

sjukdomar och ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2016). För att lösa nutidens hälsoproblem 

valdes yoga som studieämne. Vad bidrar yoga med. Yoga har tillämpats mer och mer på olika 

arenor i Sverige, som skola, hälso-och sjukvård och pensionärsverksamheter. 

Yoga är ett ämne som intresserar författaren av denna studie. Under studietiden på 

Folkhälsoprogrammet har yogas påverkan på studieläsning uppmärksammats. Vilket är 

motiv till att studera ämnesområdet djupare och få en djupare förståelse för andra individers 

upplevelser och erfarenheter av ämnet. Författaren hoppas med denna kvalitativa studie få 

reda på yogas påverkan på hälsa. Därför är det intressant att blanda fritidsintresse med 

folkhälsa. En styrka för denna studie är författarens förförståelse för yoga. Det skapar större 

möjlighet att uppfatta informanternas livsvärld. Det finns såklart nackdelar med förförståelse 

då det enligt Birkler (2012) bildar en föreställning av fenomenet och därför riskerar att missa 

ny information som blir till under intervju eller observation. Medveten om föreställningar 

har författaren ansträngt sig för bästa möjliga objektiva synsätt.     

2 BAKGRUND 

I detta avsnittet redovisas tidigare forskning av yogas effekter och studiens valda teoretiska 

utgångspunkt. Avsnittet avrundas med en problemformulering.  

2.1 Begrepp 

Detta stycke förklarar några begrepp för att informera om vad orden står för i denna studie.  

Yoga: betyder enhet och kommer från ordet juy som betyder förena på sanskrit. Yoga påstås 

ha utövats i över 5000 år (Natha, 2016). Yoga är en helhetsform med kombination av fysiska 

ställningar, andningsövningar, meditation och en filosofi. Det finns många stilar inom yoga 

(The National Center for Complementary and Integrative Health [NCCIH], 2013). Denna 

studie har inte fokus på en sorts yoga utan yogatypen är ospecifik och benämns som yoga.     
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Fysisk aktivitet: innefattar rörelse av skelettmuskulatur som skapar energiförbränning 

(WHO, 2017). En god fysisk hälsa bidrar med starkt skelett, rörlighet, kondition och 

syreupptagning och muskelstyrka. Fysisk aktivitet är även bra för immunförsvaret, 

koncentrationsförmågan och stresshantering. Det minskar risken för bland annat hjärt- och 

kärlsjukdomar, övervikt och fetma, en del cancer, typ 2-diabetes, benskörhet, högt blodtryck, 

höga blodfetter, stroke, förtidig död och psykisk ohälsa (Statens Folkhälsoinstitut, 2006).  

Mindfullness: är förmåga att vara helt medveten och närvarande i vad som händer i 

ögonblicket. Det går ut på att observera det som händer oavsett om det uppfattas positivt, 

negativt eller neutralt. Oavsett hur det är just nu är mening att det ska accepteras. Det kan 

vara att fokusera på något som händer och inte tänka på andra saker (Creswell & Lindsay, 

2014). Exempelvis ljud runt omkring, andetag eller kroppsdelsfokus.  

Välbefinnande: en känsla av att må bra (Olsson, 2002). 

2.2 Hälsa 

För att skriva denna studie i folkhälsovetenskap blir en definition av vad hälsa innebär 

nödvändig. Enligt Världshälsoorganisationen är hälsa  

”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, 

inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning” 

 (WHO, 1998, s.1).  

”Hälsa är ett jämviktstillstånd av fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och andligt 

välmående, vilket både är en resurs och en förutsättning för mänskligt liv.”  

(Kostenius och Lindqvist, 2006, s. 34). 

Psykisk/mental hälsa innebär det tillstånd av välbefinnande hos individen, när insikt över 

egen förmåga och hanterbarhet för normala påfrestningar i livet uppfylls, även att kunna 

bidra produktivt i samhället (WHO, 2016). 

Social hälsa innefattar hur väl en individ samspelar med omgivningen. Sunda relationer, 

socialt stöd och känna en känsla av samhörighet i ett sammanhang eller samhälle är 

främjande för social hälsa.  

Andlig hälsa innebär att känna harmoni (Ohlson, 2002). ”Andlig hälsa kan vara en religiös 

övertygelse men också en livsfilosofi, det vill säga principer för beteende samt olika sätt att 

uppnå sinnesfrid och ro i sin själ” (Kostenius och Lindqvist, 2006, s.35).  

2.3 Yogas påverkan i tidigare studier 

I kommande avsnitt presenteras tidigare forskning av yoga, som sedan kommer bidra till 

diskussion i resultatdiskussionen.  
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Tidigare forskning visar att yoga kan förbättra sömn. Khalsa (2004) har en studie med få 

deltagare som antyder att det kan hjälpa med yoga vid sömnlöshet om hänsyn till andra 

faktorer också görs, bland annat orsaken till sömnlöshet (Khalsa, 2004). Fang och Li (2015) 

rekommenderar yoga för att reducera sömnproblem som är relaterade till arbetsplatsen hos 

sjuksköterskor (Fang & Li, 2015). Perfect och Smith (2016) har sammanfattat artiklar som 

indikerar yoga och sömn och inte hittat övertygande artiklar med evidens att yoga bidrar till 

förbättrad sömn (Perfect & Smith, 2016). Mindfullness verkade snabbt på sömnen hos 

cancerpatienter men visade inga resultat under längre tid vid jämförelse med andra patienter 

(Andersen, 2013). Det finns delade meningar hur yoga påverkar sömn och sömnproblem. 

Flera studier tyder på att yoga kan minska ångest. Kauffman (2016) har funnit minskad 

ångest hos yogadeltagare som stammar. Cahn, Goodman, Peterson, Maturi och Mills (2017) 

har funnit minskad risk för ångest hos friska individer. En intervention med yoga hos 

patienter med bröstcancer i tidigt stadie visar minskade karaktärsdrag och minskad 

utlösning av ångest under cancerbehandling. Troligen på grund av mindre stress och ökad 

hanterbarhet i olika tillstånd under behandling (Raoa et al., 2009).  

Yoga kan reducera stress och öka stresshantering. Fang och Li (2015) rekommenderar yoga 

för sjuksköterskor för att reducera stress på grund av arbetsplatsen. Enligt Granath, 

Ingvarsson, Thiele och Lundberg (2006) är yoga lika effektivt som kognitiv beteendeterapi 

för stresshantering (Granath et al., 2006). Ulger och Yağli (2010) menar att professionell 

individuellanpassad yoga kan underlätta cancerbehandling, bland annat genom 

stressreducering och avslappning. Ulger och Yağli (2010) ser att yoga skapar dagliga rutiner 

hos cancerpatienter.   

Yoga kan påverka individernas välbefinnande och livskvalité positivt. Cahn et al. (2017) 

undersökte friska deltagare som genomför yoga och meditation dagligen regelbundet i tre 

månader samt äter vegetarisk kost. Deras saliv-och blodprover visar positiva förändringar på 

olika värde som är till fördel för hälsa. Deltagarna har minskad risk för depression, ångest 

och viktuppgång. Troligen har yoga och meditation ökat deltagarnas motståndskraft och 

välbefinnande. Studien vill framöver undersöka vilken roll andra faktorer har på resultatet, 

bland annat den vegetariska kosten (Cahn et al., 2017). I en studie med genomsnittsålder på 

62 år utövade deltagarna yoga tre gånger per vecka i åtta veckor, resultatet i studien visar 

ökad minneskapacitet och ökad mental flexibilitet (Gothe, Kramer & Mc Auley, 2014). I 

studien med stammande deltagare har andningen i yoga hjälpt dem att prata och få ökad 

självkänsla (Kauffman, 2016). Wertman, Wister och Mitchell (2016) hävdar att det finns en 

behörighetkänsla med att gå på yoga (Wertman et al., 2016). 

Yoga kan bidra till minskad smärta i ländryggen. En studie där patienter med 

ländryggsmärta på grund av diskbråck utövade yoga i tre månader hade de förändrad 

hjärtrytm och mindre smärta än kontrollgruppen som gick på vanlig vårdbehandling (Telles, 

Sharma, Gupta, Bhardwaj & Balkrishna, 2016). En studie visar att yoga och qigong inte 

lindrar kronisk ländryggsmärta, däremot bidrar det till ökat välbefinnande hos individer över 

65 år som är urvalet i studien och har kronisk ländryggssmärta (Teut, Knilli, Daus, Roll & 

Witt, 2016). Yoga utövas även mot andra besvär. Wertman et al. (2016) har gjort en studie 

med äldre som utför yoga och deras motiv till att utöva yoga är bland annat att yoga är en 
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form av självomsorg för sjukdomar som exempelvis ledinflammation, osteoporos och andra 

kroniska tillstånd (Westman et al., 2016). Yoga kan påverka blodtryck och blodvärde. En 

studie där deltagare genomför yoga 75 minuter varje dag visar förändringar på blodtrycket 

och blodvärdet, bland annat sänkt fastande blodsocker. Det var positiva förändringar för 

hälsa (Divya, Vijayalakshmi, Mini, Asish, Pushpalatha & Suresh, 2017). Medelålders personer 

utför yoga för att bygga muskler eller gå ner i vikt (Wertman et al., 2016). 

Yoga jämförs med fysisk aktivitet. Ulger och Yağli (2010) bedömer yoga som en fysisk 

aktivitet för cancerpatienter och dess närstående. Hendriks, Jong och Holger (2017) har 

sammanfattat artiklar och funnit att yoga ger positiv påverkan på mental hälsa, psykiskt 

välbefinnande, i jämförelse med personer som inte alls var fysiskt aktiva. Vidare visar studien 

ingen skillnad mellan de båda grupperna vad gäller sociala relationer, livstillfredställelse och 

mindfullness. Ross och Thomas (2010) och Govindaraj, Karmani, Varambally och Gangadhar 

(2016) jämför yoga och fysisk träning. Deras sammanfattningar av artiklar tyder på att yoga 

och fysisk träning påverkar kroppen på liknande sätt men att det också finns olika effekter på 

kropp och hjärna, vilket troligen är på grund av yogans andningsövningar och meditationer. 

Det finns effekter av yoga både på friska och fysisk/psykiskt sjuka individer. Olikheterna 

mellan yoga och fysisk träning beror också på vilken typ av fysisk träning det är som de 

fysiskt tränande individerna utövar.  

2.4 Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt introduceras de teorier som efter insamlad data gick att koppla till denna 

studies resultat.   

2.4.1 Känsla av sammanhang (KASAM) 

”Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk 

känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre 

värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) 

de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa 

stimuli stället på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, 

värda investering och engagemang” 

 (Antonovsky, 2005, s. 46). 

Aaron Antonovsky (2005) utformande teorin Känsla av Sammanhang, KASAM, som utgår 

från ett salutogent perspektiv och förklarar varför en del individer hanterar en situation 

bättre än andra. KASAM består av tre huvudkomponenter vilka är hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet. En individ med hög KASAM har höga nivåer av de tre 

komponenterna.   

Hanterbarhet innebär att individen ser sina resurser för att möta sin situation, själv eller 

med tillförlitliga individer i omgivningen. Hanterbarhet innebär att individen känner sig 
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kapabel att uppfylla omgivningens krav. Begriplighet är en komponent som gör hanterbarhet 

möjlig.      

Begriplighet menar i vilken utsträckning en individ uppfattar intryck och information. En 

individ som uppfattar information och intryck mer kontrollerat, sammanhängande och 

strukturerande har höga värden av begriplighet i jämförelse med individer som uppfattar 

omgivningen eller en situation som maktlös, okontrollerade och oordnad.     

Meningsfullhet är enligt Antonovsky (2005) den mest drivna komponenten, motivations-

komponenten. Den innebär att individen känner att livet har en känslomässig innebörd. De 

krav och problem som en individ kan utsättas för har mening hos individen som gör det värt 

att genomföra eller lägga energi på. En individ med hög meningsfullhet är benägen att 

hantera svåra och tuffa utmaningar.   

De tre komponenterna samspelar med varandra. Om en komponent är låg och de andra två 

är höga kan det leda till att den som är låg blir hög. Om en komponent är hög och två är låga 

kan det leda till att alla blir låga, eller om meningsfullhet är hög och resterande två är låga 

kan det leda till hög KASAM. För att lyckas med framgångsrik problemhantering är KASAM 

nödvändig. Antonovsky tycker att mer fokus ska vara på vad som håller en individ frisk 

istället för att söka faktorer som gör mänskligheten sjuk. Han ifrågasatte vilka variabler som 

gör att individer i negativa situationer ändå kan bevara sin hälsa. Han menar att det finns 

olika motståndskrafter, att insatser för att undvika problem inte är lösningen utan att 

individer ska utrustas för att klara av livet och samtidigt bevara sin hälsa (Antonovsky, 

2005). I en undersökning genomförd av Suraj och Singh (2011) har studenter med hög 

KASAM i högre grad en hälsofrämjande livsstil jämfört med studenter med låg KASAM. 

2.4.2 Hälsans bestämningsfaktorer 

Hälsans bestämningsfaktorer är en modell som visar faktorer som påverkar hälsa positivt och 

negativt. Faktorerna samspelar med varandra, det innebär att en faktor påverkas av en annan 

faktor och så vidare.  Modellen är formad som en regnbåge och består av fem nivåer. Den 

första nivån (kärnan) är individuella faktorer som arvsanlag, kön och ålder. Den andra nivån 

utrymmer individuella livsstilsfaktorer, som fysisk aktivitet och rökning. Den tredje nivån 

innefattar individens sociala nätverk. Fjärde nivån är levnadsvillkor som arbete, 

mattillgångar, utbildning, hälso-och sjukvård. Sista nivån som är ytterst på modellen är 

miljö, kultur och ekonomiska faktorer i ett större sammanhang. För att påverka nivå fyra och 

nivå fem krävs politiska beslut. Nivå två och tre avgörs av individens val. Genom att individer 

väljer en friskfaktor eller skyddsfaktor framför en riskfaktor bidrar det till positiva effekter på 

andra faktorer (Dahlgren & Whitehead, 2006). För att öka hälsa i samhället är det bättre att 

fokusera på en faktor som ökar hälsa än att fokusera på en specifik sjukdom (Prop. 

2007/08:110)  
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2.5 Problemformulering 

Första sökning på databas med sökord yoga var intrycket att forskningen inte utgår från 

friska personer. En annan reflektion av författaren var att inga myndigheter i Sverige skriver 

om yoga. En uppfattning är att det finns betydligt mer forskning med målgrupp som har 

ohälsa och ska förbättra hälsan med hjälp av yogautövning. Därför är det intressant att höra 

friska människors påverkan av yoga. Denna studiens forskningsfråga är hur yoga påverkar 

hälsa. Efter intervjuernas genomförande hittades artiklar om de fysiska effekterna på friska 

människor vid yogautövning. Tidigare forskning mäter de medicinska effekterna på cellnivå. 

Syftet i denna studie fokuserar på upplevelser och erfarenheter av yoga och vill få veta om 

människors livsvärld.  

3 SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva upplevelser och erfarenheter av yogas påverkan på hälsa. 

4 METOD  

I metodavsnittet klargörs ”vägen till målet”. Avsnittet presenterar Val av metod, Urval, 

Genomförande av datainsamling, Databearbetning och analysmetod, Kvalitetskriterier och 

avslutas med Forskningsetiska aspekter.  

4.1 Val av metod 

För att besvara studiens syfte valdes kvalitativ forskningsmetod.  Enligt Holloway & Wheeler 

(2010) används kvalitativ forskning för att ta reda på hur människor uppfattar och påverkas 

av det som händer i deras liv. Bland annat går det att förstå, beskriva och tolka sociala 

företeelser och hur det påverkar individen. Metoden är användbar för att ta reda på 

människors upplevelser och erfarenheter (Holloway & Wheeler, 2010). Syftet var att få 

individers egna upplevelser och erfarenheter av yoga, därför var inte kvantitativ metod 

lämplig då den vanligtvis utgår från färdiga svarsalternativ och undersöker mer förekomsten. 

Denna studie har utgått från empiri, då syftet var att samla in information och sedan tolka 

den utan att en teori styrde resultatet. Studien utgick inte från en teori utan efter 

datainsamling bestämdes KASAM vara teoretisk utgångspunkt för diskussion. Metoden för 

att samla information var kvalitativa intervjuer och syftet är explorativt. Enligt Kvale och 

Brinkman (2014) är det en öppen och ostrukturerad intervju där intervjuaren ställer en fråga 

och följer upp informantens svar och frågar om olika infallsvinklar av ämnet. Det är lämpligt 
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att analysera materialet induktivt och intressanta aspekter som uppkommer under 

intervjuerna kan tolkas på ett djup (Kvale & Brinkman, 2014).      

4.2 Urval 

Examensarbetet genomfördes i Västerås och betyder inte att alla informanter är population 

av Västerås. Informanterna är dessutom från olika orter i Sverige. Det som är gemensamt för 

urvalet i studien är deras utövning av yoga. Ett sådant urval kallas ämnesinriktat urval eller 

enligt Bryman (2011) målinriktat urval. Ett målinriktat urval är lämpligt inom kvalitativ 

metod då syftet är att intervjua personer som kan besvara studiens forskningsfråga (Bryman, 

2011). En önskning vid val av informanter var att urvalet skulle vara heterogent för att fånga 

upp olika upplevelser och erfarenheter. För att få tag på informanter besöktes olika 

yogalokaler och där frågades personer att delta i denna studie. En informant var sedan 

tidigare känd och blev tillfrågad på mejl. Urvalet har bestått av sex informanter i ålder 26-56 

år, varav fyra kvinnor och två män. Fyra av informanterna var yogainstruktörer. 

Informanternas utövning av yoga har pågått i allt från två till tjugo år och från ett tillfälle i 

veckan till varje dag. Informanterna utövar olika sorters yoga, från mer meditativ yoga till 

mer fysiskt påfrestande yoga. Handledare tipsade om en informant och en informant var 

bekant sedan tidigare.   

4.3 Genomförande av datainsamling  

För att få svar på studiens syfte och forskningsfråga har en semistrukturerad intervjuguide 

utformats och använts (se Bilaga A). Enligt Bryman (2011) består en semistrukturerad 

intervjuguide av frågor indelade i teman och intervjuaren har frihet att flexibelt välja 

passande ordning för frågorna som ställs under varje enskild intervju (Bryman, 2011). Teman 

i denna studie var Erfarenheter av yoga och Hälsokoppling. Varje fråga skrevs på ett enskilt 

kort, (som programledarkort) för att göra det enkelt att bläddra mellan frågorna och välja ut 

passande följdfrågor. Författaren kunde välja bland frågorna och ställa den frågan som 

passade in i sammanhanget. Det tillkom också följdfrågor beroende på informantens svar.    

Frågorna i intervjuguiden (se Bilaga A) utformades med stöd från Kvale och Brinkmann 

(2014) för att uttrycka öppna frågor och få individens egen tolkning som svar. 

Enligt Bryman (2011) är det lönsamt att genomföra en pilotstudie på intervjuguiden för att 

klargöra att informanten uppfattar frågorna och att frågorna är utformade för att få svar på 

studiens syfte (Bryman, 2011). Innan intervjuerna påbörjades genomfördes en pilotintervju 

som varade i cirka 25 minuter. De svar som uppkom då ansågs vara svar som kunde besvara 

studiens syfte och studiens författare fick även en chans att öva i sin roll som intervjuare.   

Enligt Patel och Davidson (2011) är missivbrev bra att lämna ut till de personer som ska delta 

i studien (Patel & Davidson, 2011). Då får informanterna mer tid att fundera över sitt 

deltagande. I samband med missivbrev efterfrågades även underskrift av informanterna, på 

samtycke av att delta i studien (se Bilaga B) som togs emot under intervjutillfället.  
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Intervjuerna spelades in på mobiltelefon och kamera för att säkerställa att intervjun blev 

inspelad. Tre intervjuer har ägt rum sittandes på golvet (på yogamatta) i lokaler för 

yogautövning, två intervjuer genomfördes hemma hos gemensam bekant i Västerås 

respektive Örebro och en intervju genomfördes via Skype. Intervjuerna varade mellan 25-52 

minuter och transkriberades noggrant, och följde beskrivning av Kvale och Brinkman (2014). 

Textmassan resulterade i 56 sidor.  

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Kvalitativ innehållsanalys valdes då tiden för studiens utveckling var begränsad. ”Att 

analysera betyder att separera något i delar eller element” (Kvale & Brinkman. 2014, s.234). 

När de transkriberade texterna analyserades användes Graneheim och Lundman (2004) som 

guide genom att följa deras steg i analysprocessen. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är 

det viktigt att textmassan är tillräckligt stor för att få en helhet och inte för stor för att 

materialet ska vara hanterbart att minnas (Graneheim & Lundman. 2004). För att underlätta 

analysen och undvika misstolkningar valdes manifest innehållsanalys med fokus på vad 

informanterna faktiskt sa.   

Intervjutexterna lästes och därefter markerades meningsbärande enheter som kunde svara 

på studiens syfte. Efter det lästes oarbetade intervjutexter med fokus att ta bort allt som inte 

svarade på studiens syfte. Irrelevanta meningar ströks för att inte gå miste om avvikande 

meningar. Då insågs hälsofrämjande som fel ordval i syftet. Hälsofrämjande är processen 

som stärker och möjliggör individers kontroll över egna hälsan och förbättra hälsan genom 

att uppnå psykiskt/mentalt, fysiskt och socialt välbefinnande (Världshälsoorganisationen 

[WHO], 1986). Allt om hälsa som informanterna pratade om togs med för analys. Frågorna i 

intervjuguiden var öppna nog att få med mer än det hälsofrämjande. För att få struktur 

skrevs alla meningsbärande enheter in i en matris för att där kondenseras och kodas. 

Matrisen på 29 sidor skrevs därefter ut i pappersformat och varje rad separerades för att 

läggas i olika kategorier. Därefter insågs det att det fanns en bredare information och syftet 

ändrades för att ta med alla intressanta aspekter. Kategorierna blev slutligen Välbefinnande, 

Sjukdom och Livsstil. 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod 

Under-

Kategori Kategori 

Många har den uppfattningen att bara vara här 

och nu, och som att man är blank, men det är inte 

alls så som jag tänker yoga är utan… det är blir 

vad Du gör det till utifrån Dina förutsättningar, 

men att det här medvetna rörelserna och att vara 

i symbios med kropp och sitt medvetande,… (IP6).  

Yoga utgår från 

individens 

förutsättningar. Kämpa 

här och nu, symbios 

med kropp och 

medvetande  

Medveten  Närvaro Välbefinnande 

Ett exempel på hur matrisen såg ut enligt Graneheim och Lundman (2004) matris på manifest 

innehållsanalys. 
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4.5 Kvalitetskriterier 

Tillförlitligheten har beaktats i studien. Enligt Bryman (2011) är tillförlitligheten 

kvalitetskriterier för kvalitativ forskning och innefattar fyra kriterier varav Trovärdighet, 

Överförbarhet, Pålitlighet och en Möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). 

Trovärdigheten stärks genom att fråga informanterna om tolkningen av vad de har sagt 

stämmer överens med deras egen syn. Överförbarheten innebär i hur stor utsträckning 

resultatet kan generaliseras utöver de som speglar det urval som deltagit i studien. För att 

stärka det är denna studie detaljerat skriven med utformade beskrivningar. Pålitlighet 

motsvarar reliabilitet och innebär att säkerställa om alla delar i forskningsprocessen 

bearbetas på rätt sätt. För att säkerställa det kan kollegor granska forskaren arbete, vilket är 

ansträngande och tidskrävande (Bryman, 2011). Under forskningsprocessens gång har 

handledare funnits tillgänglig för diskussion och tankar. Handledare har också bekräftat 

författarens tolkning av analysen, vilket kan styrka författarens pålitlighet 

(interbedömningsreliabiliteten) i studien. Kvale och Brinkman (2014) påstår att med 

kategorisering går det att kontrollera att koderna är placerade där de ska och på så vis även 

författarens reliabilitet. Möjlighet att styrka och konfirmera uppfylls genom att forskaren är 

objektiv (Bryman, 2011). Författaren har inte medvetet försökt leda informanterna. 

Författaren har försökt få med alla perspektiv som informanterna berättade, både positiva 

och negativa upplevelser och erfarenheter.  

4.6 Forskningsetiska aspekter 

De forskningsetiska aspekterna togs till hänsyn för att inte riskera att skada informanterna. 

Studien har tagit hänsyn till fyra forskningsetiska principer, vilka är Informationskravet, 

Samtyckekravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes 

i samband med att informanterna tackade ja till att delta på intervju. Informanterna blev 

informerade om undersökningens syfte, att deltagandet var frivilligt och att det går att 

avbryta intervjun. Samma tillfälle fick informanterna ett missivbrev med sig hem (se Bilaga 

B). Samtyckekravet uppfylldes i samma stund som informanten valde själv att delta genom 

att tackade ja till intervju. Inga informanter var minderåriga. Inga övertalningsknep eller 

mutor har förekommit för att få deltagare till studien. Konfidentialitetskravet har beaktats 

genom hela arbetet. Allt material har förvarats oåtkomligt för andra. Namn har kodats och 

det har endast varit författaren som vetat vilken kod som hör till vilken. Handledare har 

kunnat ta del av allt material men inte personuppgifter. Inspelade intervjuer flyttades över 

till dator och raderades från mobil och kamera. Nyttjandekravet uppfylls då materialet 

endast är avsett att användas i denna studie. Inga informanter anses varit i risk för att skadas 

under deltagandet (Bryman, 2011). Frågarna är ansträngda att vara öppna frågor och gjorde 

det möjligt för informanterna att dela med sig av upplevelser och erfarenheter och därmed 

själva välja känslighet på ämnet.  
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5 RESULTAT 

I resultatavsnittet redovisas det som framtagits med intervjuerna. Texten stärks med citat, 

tecknet […] betyder att text tagits bort.  

5.1 Ingress till kapitel 5 

Informanterna som medverkat i studien har beskrivit tre typers kategorier av yogas påverkan 

på hälsan: Välbefinnande, Sjukdom och Livsstil.  

Informanterna har positiva upplevelser och erfarenheter av yoga. De upplever bland annat 

balans, avslappning, energi, styrka och rörlighet. Yoga är bra för den psykiska och fysiska 

hälsan. Yoga stärker muskler, förbättrar rörlighet och balans, vilket förbättrar 

kroppshållningen. Det finns erfarenhet av yoga som smärtlindrande. Informanterna berättar 

att yoga kan öka självkänsla. Informanterna upplever att yoga förbättrar stresshantering och 

stressreducering. Yoga påverkar även andra livsstilsfaktorer som sunda relationer med 

omgivningen, hälsosammare matval, förbättrad sömn och en strävan att ta hand om sig själv 

hälsosamt. Yoga är en tid att vara för sig själv och hjälp till återhämtning.  

 

 

 

 

 

Resultatets kategorier och under-kategorier. 

5.2 Välbefinnande 

Informanterna utövar yoga av betydelse att de upplever ett bättre välbefinnande. Det nämns 

psykiska, mentala, fysiska, sociala och andliga aspekter. Nyfikenhet är en anledning till att 

börja utöva yoga. Att inte må bra eller/och en vilja att må bättre är motiv för att påbörja 

yogaklass. Yoga betyder förening och att det är förening mellan kropp och sinne och 

människan med omvärlden, att allt är ”ett”. Informanter upplever yoga som hälsofrämjande. 

Underkategorisena innehåller yogas påverkan på Närvaro, Balans, Fysisk utveckling och 

Mental styrka. 

Kategorier Underkategorier 

 Närvaro 

Välbefinnande Balans 

 Fysisk utveckling 

 Mental styrka 

 Stressförebyggande 

Sjukdom Friskfaktorer 

 Smärtlindrande  

 Matvanor 

Livsstil Sömn 

 Sunda relationer 

 Handlingskraft 
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5.2.1 Närvaro 

Under utövning av yoga får informanterna en närmare kontakt med sig själva, trots att yoga 

även utförs i grupp.  

”… för mig är yoga när man kommer till den punkten att man är i fokus 

med sig själv” (IP1).  

Samtliga informanter tycker att yoga bidrar till lugn, avslappning och sinnesfrid, bland annat 

i en fartfylld och stressad vardag. När yoga utförs är upplevelsen att släppa tankar och vara i 

nuet, ”här och nu”. Det innebär att deras tankar inte ska befinna sig i framtid eller dåtid, i 

form av reflektion eller planering. Stunden beskrivs som en meditativ bit och går ihop med 

budskapet i mindfullness. Fokus är på ett medvetet andetag. Vilket informanterna menar 

bidra till ett sinnestillstånd de kallar lugn.  En informant upplever att yoga är mer än att vara 

här och nu, något att anstränga sig i för att uppnå.  

”… nu, en acceptans kring att man tror att yoga ska vara det där att man 

skulle bli lugn och harmonisk och man ska inte tänka på saker. Många 

har den uppfattningen att bara vara här och nu, och som att man är 

blank, men det är inte alls så som jag tänker yoga utan yoga… det blir 

vad Du gör det till utifrån Dina förutsättningar, men att de här medvetna 

rörelserna och att vara i symbios med kropp och sitt medvetande, det är 

någonting man måste sträva efter varje gång och alltså på ett sätt kämpa 

lite med…” (IP6) 

En del i yoga är meditation och under intervjuerna har meditation tagits upp som jämförelse 

och även en viktig komponent inom yoga som gör skillnad på välmåendet. Informanter 

menar att det balanserar kropp och sinne, de tillkännager positiva förändringar i sinnet. En 

informant beskriver att okontrollerade tankar nu ersatts med tystnad eller sång av mantra 

med yoga. Med yoga och meditation landar informanten i neutral sinnesstämningen. 

”…verkligen skillnad när man mediterade regelbundet, hur mycket lättare 

det blir och hur mycket lättare det blir i sinnet och ja, sådana saker” (IP2) 

”…bara sju minuter så balanserade jag både sinne och kroppen, om jag 

hade lite småbesvär ont i huvudet eller något sådant där så försvann 

det…” (IP3)  

”… sjunger i samma frekvens, det är helt fantastiskt så, jag mådde 

jättebra. Nu botade jag inte helt allt i världen heller, men alltså den här 

har sådan fantastisk påverkan.” (IP3) 

5.2.2 Balans 

Yogaupplevelsen beskrivs bidra med tillfredställelse i form av harmoni och balans. Den 

upplevda erfarenheten med balans har betydelse för informanterna. Balans rymmer 

processen mellan fartfylld vardag och återhämtning samt också den fysiska balansen i 

kroppen.   
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”… att det liksom ger lite gin och gan liksom lite om man tänker det 

liksom, någon typ av balans där. Inte för att det ena är mer ont och det 

andra är mer gott eller så men mer balans, att vattnet liksom, att havet 

liksom är mer lugnt, än att det stormar upp och så.” (IP6) 

”… det är en yoga som jag behöver för att få balans, den ger mig 

jättemycket energi för att den är så avslappnande, meditativ yoga… […] 

det är liksom min energiåterhämning…” (IP5) 

”Jag tror att det är hälsofrämjande för att det ger balans, det balanserar 

obalansen…” (IP5) 

5.2.3 Fysiskt utvecklande 

Yoga bidrar till rörelse i kroppen. Det märks genom att muskler stärks. Informanterna 

upplever att yoga utvecklar den fysiska kroppen. De beskriver yoga som en tränings- och 

motionsform. Gymträning, gruppaktiviteter, löpning eller skogspromenader är inte 

detsamma men är aktiviteter en del informanter utövar.  Som träningsform erfaras de yoga 

som fysiskt utmanande. Informanter beskriver yoga som ”medveten rörelse”. Med hjälp av 

andningen utövas rörelser och olika positioner. Andningen ger kraft åt rörelsen. Informanter 

upplever att yoga bidragit till förbättrad kroppslig styrka, rörlighet, flexibilitet, vighet och 

balans. Informanter uppskattar den förbättrade kroppshållning och den ökade uthålligheten 

yoga bidrar med.  

”Jag har ju fått en bättre hållning fysisk kroppshållning och det i sin tur 

ser ju också, jag vet inte om… den klassiska psykologiska världen var den 

eller ha den hållning som Du vill spegla utåt i världen så kommer det att 

påverka Ditt inre, sägs det. Och det känns som att det kommer med 

automatiken när jag har en hållning...” (IP4) 

Känslan informanter har när de motionerar, går och rör sig är annorlunda, stadigare, när det 

utövar yoga. Uthålligheten av att stå har också förändrats, de upplever bättre uthållighet i 

stående position, en informant tar upp att stå i kö som exempel. En informant beskriver 

förbättrad konditionen. Informanter rekommenderar yoga som ett komplement och att de 

med hjälp av yoga utvecklas inom andra fysiska aktiviteter, annan träning och andra fysiskt 

krävande aktiviteter. En informant berättar om skillnaden för skidåkning.  

”… jag tänkte det här kommer aldrig gå men jag åkte i alla fall och jag har 

aldrig åkt utför så bra, det sa min man också ”men herregud så här bra 

har Du aldrig åkt”, men jag hade en otrolig styrka i benen och i balansen, 

och kände då direkt att det här måste vara yogan, det kan inte vara något 

annat […] Det var lite häftigt, det var den mest konkreta skillnad som jag 

har liksom upplevt. För det borde ju gått åt andra hållet, man blir äldre, 

sämre och inte åker så borde det vara knaggligare med utför men det var 

det inte.” (IP5) 
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”…. att hitta ett djupt och förankrat andetag, vilket vi har, vi tränar det 

väldigt mycket, […] vi tränar på yogan, förutom den fysiska träningen 

som också är bra, mer rörlighet som vi faktiskt har hjälp av i vardagen, 

att vi sträcker på kroppen, stannar till, vi tränar styrka, rörlighet, 

balans…” (IP6) 

En informant berättar om barn med speciellt behov som utvecklats med yoga.  

”Det tar ganska långt tid innan det händer någonting, men dom har gjort 

det i fem sex år nu den här organisationen, det är helt fantastiskt vilka 

framsteg en del barn alltså. Från att inte ens överhuvudtaget 

kommunicera med omvärlden så har dom öppnat upp, börja och kanske 

säga sina första ord kanske klara börja göra egna saker på egen hand. 

Sen kanske det hade kommit om dom hade fått en sjukgymnastik eller 

något annat men nu var det yogan som öppnat upp många av barnen…” 

(IP4) 

5.2.4 Mental styrka 

Må bra och känna sig mentalt och fysiskt starkare bidrar till bättre självkänsla. Yogan är ett 

tillfälle att ta kontakt med sina känslor. Informanter tycker att yoga gör dem mentalt 

starkare, att de har ökad kontroll över tankar och känslor. Yoga är en stund att landa och 

acceptera. Informanterna berättar att de har lättare att se sina känslor och inte vara sina 

känslor och inte reagera som sina känslor. De upplever yoga som rensande och ett sätt att 

förnya sig själv. De laddar om mentalt med yoga. Informanter beskriver yoga som 

energigivande. De upplever kraft och ork av yoga. 

”… jag får mera tålamod […] statiska övningar påverkar nervsystemet. 

Om man plågar sig med yogan så står man ut, […] det blir att man blir 

mycket uthålligare, man tål mycket mera. Om man suttit såhär en 

halvtimme och om man ska jämföra det med att gå till tandläkaren så 

plötsligt känns tandläkaren inte som någonting.” (IP3) 

 ”… samtidigt dom här utmaningarna när man lyckas! Så lyfter det ju en 

och man får mera självkänsla,…” (IP3) 

”… yogan den gör sådan otrolig skillnad på så väldigt kort tid så att mig 

har den räddat till liv kan man säga, både fysiskt och psykiskt. För att 

man är mycket stabilare i psyket och man är vigare och man mår helt 

enkelt mycket bättre, så för mig är yoga livet.” (IP3) 

5.3 Sjukdom 

Denna kategori innehåller informanternas upplevelser och erfarenheter av yogas påverkan på 

sjukdom. Underkategorierna innehåller yogas påverkan på stress, friskfaktorer och smärta. 
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5.3.1 Stressförebyggande 

Stress är en faktor som samtliga informanter förknippar med yoga. Det finns uppfattningar 

att yoga är stressförebyggande och mentalt stärkande. En uppfattning är att informanter har 

snabbare till fokus och att de är mer närvarande i vardagen. Informanter pratar om att yoga 

hjälpt till att finna acceptans och ökat tålamod.  

”… jag tror jag har snabbare till liksom till fokus och medvetenhet och så. 

Mentalt att jag liksom har lite mer motståndskraft mot stress och så, att 

jag är i ett lugn och så.” (IP2). 

”… mer att jag tänker att yoga är jättebra för psykiska hälsan och det 

fysiska såklart men väldigt mycket för det psykiska, jag tänker att den är 

bra förebyggande.” (IP2) 

5.3.2 Friskfaktorer 

En informant vill mena att yoga bidrar till att vidmakthålla god hälsa och har inte haft 

förkylning de senaste 10 åren. En informant är övertygad om att en form av andningsövning, 

eldandning, renar blod. En informant uppger att yoga ska sänka blodtryck och erfarenheten 

är att yoga bidrar till välmående.  

”Jag har, det går ju inte vetenskapligt att bevisa eller så men har haft 

mycket problem med högt blodtryck och det här är ett sätt att sänka 

blodtrycket. Det går ju inte att bevisa att jag kommer hem så har jag ett 

lägre blodtryck för blodtryck rör sig ju hela tiden så det går inte bevisa så 

men de flesta säger att det är bra mot högt blodtryck.” (IP5) 

5.3.3 Smärtlindrande 

Två informanter har även negativ erfarenhet av yoga, att som nybörjare av yoga orsakade 

smärta i svanskotan. Det bör belysas att det även finns fysiska risker med yoga. Trots orsakad 

smärta berättas det betydligt mer om yoga som smärtlindring. Upplevelserna är att yoga fått 

smärta och spänningar i kroppen att avta med andning och olika rörelser/ställningar. 

Huvudvärk är en vanlig åkomma som släpper. De flesta informanter tycker positiva resultat 

kommer fort. En informant berättade erfarenheten av att avstå från yoga och av det känna 

smärta i kropp och leder. Informanter upplever att yoga gjort dem medvetna om kroppen, att 

de uppmärksammat kroppsdelar efterhand som spänningar släppt och även att träningsvärk 

blivit till. Det finns en föreställning att yoga är skadeförebyggande.             

”… problem med ländryggen och nacken länge, jag gick hos 

sjukgymnasten men efter en vecka, gjort yoga varje dag, så var mina 

problem borta. Han som behandlat mig i säkert ett par år, så det var det 

som var så där bara ”wow! Jag vill ha mer av det här”…” (IP3) 

” … Har jag ont någonstans så kan man alltså mycket handlar om att få 

spänningar i kroppen att släppa, inre spänningar så vid något tillfälle 
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hade jag otroligt ont i min svanskota, och när jag gick där ifrån kände jag 

ingenting.” (IP5) 

5.4 Livsstil 

Denna kategori rymmer yogas påverkan på andra livsstilsfaktorer i livet. Samtliga 

informanter är överens om att yoga har betydelse för deras vardag, det påverkar många delar 

i livet. Det finns uppfattningar att yogautövning påverkar andra levnadsvanor positivt. 

Underkategorierna innehåller yogas påverkan på Matvanor, Sömn, Sunda relationer och 

Handlingskraft.  

5.4.1 Matvanor 

Yoga inspirerar till att ta hand om sig själv. Genom att känna bättre välbefinnande motiverar 

det och stärker andra positiva val i vardagen. Informanter berättar om att de blir mer 

medvetna om mat- och vätskeintag. Det bidrar till en strävan att äta bättre, framförallt mer 

grönsaker. En informant tycker att alkoholkonsumtionen har minskat, från intag av vin vid 

cirka ett tillfälle i månaden till att det inte lockar längre, dock svårt att avgöra om det är på 

grund av yogautövning.  

5.4.2 Sömn 

En faktor som yoga garanterat har påverkat är sömnen. En informant berättar att natten efter 

yogautövning är sömnen ostörd.  

”Jag sover jättebra den natten, det är en effekt, det tänkte jag på redan då 

i onsdagsmorse, ”herre gud jag har inte vaknat en enda gång”, för jag 

vaknar mycket om nätterna annars, inte att jag inte kan sova men jag 

vaknar mycket, jag vaknar till och så vänder jag mig och så somnar jag 

om igen. Den natten så vaknade jag inte någon gång. Den påverkar 

sömnen oerhört positivt.” (IP5) 

En annan informant upplevde tidigare trötthet och hade behov av att sova på eftermiddagen. 

Vid regelbunden utövning av yoga har behovet av dagsömn avtagit.  

5.4.3 Sunda relationer 

Attityden mot andra i omgivningen påverkas. Informanter upplever att de uppträder bättre 

mot sig själva och personer i omgivningen. En föreställning av yoga är att den gör människan 

ung och snygg. 

Informanter menar att med hjälp av yoga utvecklas både de som person, privat och 

professionellt. Informanter känner det lättare att genomföra det dom önskar. De beskriver en 

insikt om närvarande som ökat uppmärksamheten på omvärlden. Att de kan stanna upp och 
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reflektera vad som händer i omgivningen. En informant tar upp vikten av gruppträning, att 

det är ett tillfälle att inspireras av andra. En annan informant har observerat yogas 

utvecklingsutrymme även hos andra. 

”… vi var väl 25 stycken som gick den här [yoga]utbildningen […] och det 

fanns inte en kotte vars värld inte förändrades på ett väldigt drastiskt sätt 

så att det händer verkligen, vissa skilde sig, dom flyttade, dom bytte jobb 

och, men det är också för det Din kraft, Du blir mera kraftfull och då gör 

Du dom förändringar som säkert har legat där hur länge som helst, att 

Du ville göra, då vill man, då gör man dom.” (IP3) 

5.4.4 Handlingskraft 

En informant har erfarenheten att när kroppen aktiveras med yoga motiverar det till fysisk 

rörelse i vardagslivet och ökar motivation till andra sysslor.  

”… om Du klarar av att styra Ditt eget tankesätt kan Du utvecklas utanför 

yogasalen eller där Du kör yoga, om Du klarar av att få kontroll över den 

mentala biten då kan Du utvecklas mycket mer i livet alltså inom den 

sociala biten, eller i jobb eller alltså relationer, vad som helst.” (IP1) 

En informant tror att alla människor behöver någon form av aktivitet för att må bra. Det har 

uppkommit under intervjuerna att yoga är en främjande faktor men för det går inte livet 

under om avstånd från yoga inträffar. Däremot är det en färskvara. Det finns en tro hos 

informanterna att de flesta människor ser till att skaffa sig en meditativ tillfredställelse i livet, 

det ses som individuellt och kan vara en aktivitet eller annan sysselsättning som bidrar till att 

befinna sig i nuet. En informant exemplifierar med att läsa böcker eller gå ut med hunden. 

Informanterna har svårt att se sitt liv utan yoga, de upplever att de behöver yoga. 

Filosofin inom yoga ses som en inspiration och passar in hos en del av informanterna då de 

strävar efter att leva yogiskt. Andra informanter tar helt avstånd från yoga som livsstil och 

uppskattar yoga som träningsform och en aktivitet som passar deras livsstil.   

6 DISKUSSION 

I diskussionsavsnittet diskuteras studiens metod, etik och resultat. Studiens syfte är att 

beskriva upplevelser och erfarenheter av yogas påverkan på hälsa. I kommande stycke 

diskuteras metoden.  
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6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Diskussion om val av metod 

Valet av metod styrdes av syftet och ansågs vara relevant för att kvalitativ metod passar att 

undersöka erfarenheter och upplevelser hos informanterna. Enlig Kvale och Brinkman 

(2014) är kvalitativ metod användbar för att ta reda på information om individers känslor 

och uppfattningar och sedan utveckla forskningen med kvantitativ metod för att se 

förekomsten. Därför kan det tänkas möjligt att använda studiens resultat som underlag för en 

kvantitativ undersökning.  

En nackdel med kvalitativ metod är att forskningsprocessen är tidskrävande (Bryman, 2011). 

Tidsramen för arbetet var begränsat och kvalitativ metod var den mest lämpade metod. För 

att hinna inom tidsramen avgränsades därför mängden informanter till sex personer.  

6.1.2 Urvalsdiskussion 

Alla informanter blev slumpmässigt valda beroende på författaren. Önskningen var att ha 

informanter med olika upplevelser och erfarenheter för att få ett fylligt material under 

intervjuerna. Ålder och kön var därför något som påverkade vilka som blev förfrågade. Av en 

slump var alla informanter i denna studie friska och ansåg själva att de hade hälsa. En av 

deltagna var bekant sedan tidigare och enligt Kvale och Brinkman (2014) är det en risk att 

intervjua bekanta då det kan påverka svaret. Dels att informanten kan vilja svara så bra som 

den tror att intervjuaren vill höra och dels för att det finns risk att informanten kan ha svårt 

att vara helt frispråkig inför en bekant. Dock uppfattades inte situationen påverkas vid 

intervjutillfället. Målinriktat urval samlas in genom att personer som kan prata om 

forskningsämnet förfrågas. I denna studie var det utövning av yoga. För att öka frivilligheten 

av deltagandet hade en förfrågan om deltagande kunnat annonserats och de som velat bli 

intervjuade erbjudit sig. Den metoden kan riskera att ingen erbjuder sig för intervju och det 

fanns inte tid att vänta på självmanta informanter. Trots att informanterna är i ett 

åldersspann på 30 år har de nämnt många likvärdiga svar. Det gör att öppenheten på 

intervjufrågorna i intervjuguiden bör diskuteras. Konsekvenserna av intervjuguiden är att det 

författaren har frågat efter har författaren fått svar på.  En annan fundering är hur mycket 

föreställningen av yogas påverkan påverkar hur informanterna upplever och erfarar yoga.  

6.1.3 Diskussion om genomförande av datainsamling 

Pilotintervjun genomfördes med en person som utövat yoga en gång. Därför inte helt klart 

om intervjuguiden var tillräckligt utformad.  Intervjuguiden sågs över men borde provats fler 

gånger. Utformningen av intervjuguiden verkade bra och under intervjuerna kunde alltid 

informanterna svara. Under intervjuerna uppfattades stämningen bekväm. Författaren tyckte 

informanterna var intressanta och hade svårt för att ha ett neutralt ansiktsuttryck. Vilket kan 

göra att informanterna delade med sig mer av positiva erfarenheter och upplevelser. 

Informanterna valde plats vilket ökade sannolikheten att de skulle känna sig bekväma. Under 

två intervjuer kom det in andra personer i rummet. Enligt Bryman (2011) kan avbrytande 
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påverka bekvämligheten. Bekvämligheten under intervjuerna uppfattades inte påverkas av 

avbrotten. Relationen mellan intervjuare och informant är betydelsefull för bästa dialog 

(Kvale & Brinkman, 2014). Det är förståeligt om det är svårt för informanter att uttrycka sig 

och prata avslappnat med en okänd person. I dessa fall var det inget som märktes på 

informanterna. Det kan vara en lättnad också att inte ha tidigare bekantskap mellan 

intervjuare och informant.  

När intervjufrågorna innehöll ordet erfarenhet ledde ordets innebörd även till 

informanternas erfarenhet av andras upplevelser och det har tagits med i resultatet, vilket 

också kan upplevas som erfarenheter. Frågorna är avgörande för resultatet och frågorna 

kunde varit mer tydliga, frågorna ställdes med öppenhet för tolkning. Frågan ”Upplever Du 

att det finns något Du skulle kunna jämföra yoga med?” verkade svårtolkad. Författaren fick 

ibland formulera om frågan till om det fanns något som fick informanten till samma 

sinnesstämning eller liknande. Frågan i sig besvarar inte studiens syfte och på grund av det 

var det onödigt att ställa. Däremot jämfördes yoga med andra aktiviteter som kan klassas 

som hälsosamma. 

En annan insikt som uppenbarade sig efter intervjuerna var att olika ord uppfattas olika av 

olika personer.  Under intervjun frågades inte informanterna om hur de tolkade olika ord 

som inte har en självklar tolkning. Otydliga ord kunde bland annat vara hälsofrämjande, 

fysiska effekter och psykiska effekter som kan vara svårt att dela på i en helhet. Stress är 

exempel en faktor som både påverkar psykiskt och fysiskt. Känslor är ett annat ord som var 

med i intervjuguiden som kan uppfattas olika, tillexempel var glad en känsla och lugn ett 

tillstånd, men båda går att ”känna”. I studiens helhet spelar det mindre roll för önskningen 

var att få detaljerad information om upplevelser och erfarenheter av yoga än om effekten är 

en psykisk eller fysisk.    

En uppmärksammad brist i intervjuerna är att författaren var oerfaren av att ställa frågor och 

frågorna hade säkert kunnat ställas på ett tydligare sätt och mer riktat frågorna mot 

självupplevda upplevelser. Frågor utrycktes ibland riktade till man och inte Du. Genom att 

tala om studiens syfte för informanterna kan det bli ledande och informanterna anpassar 

svaren efter syftet. Vilket också kan vara positivt, som i det här fallet var studiens syfte först 

att få de hälsofrämjande effekterna. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det till fördel att 

under intervju se till att få tydliga beskrivningar om det som ska undersökas för att 

underlätta kodning och kategorisering (Kvale & Brinkman, 2014). Trots detta valdes det att 

byta syfte efter inhämtad information med intervjuer. Ordet hälsofrämjande blev för smalt 

för intervjumaterialet. Hälsofrämjande förknippas med hälsa och informanterna delade med 

sig av en bred information. Granskning av intervjuguide visade att även andra intressanta 

aspekter fångats upp. Då hälsofrämjande faktor och påverkan på hälsa har likartad 

innebörd men att påverkan på hälsa också tar med andra effekter på hälsa. Syftet blev därför 

med studien att beskriva upplevelser och erfarenheter av yogas påverkan på hälsa. Om 

informanterna vetat studiens slutliga syfte är det möjligt att svaren hade varit annorlunda på 

grund av informanternas tolkning av orden.  

Ljudet på intervjun på Skype fungerade förutom i början. Enligt Bryman (2011) är intervjuer 

online till fördel genom att det är billigare och smidigare om avståndet är långt. Det sågs 
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intressant att informanten var i Indien där yogan härstammar. Tanken var att det kunde 

tillföra ytterligare information och att upplevelserna av yoga är annorlunda i en annan kultur 

och miljö som Indien. 

6.1.4 Diskussion om databearbetning och analysmetod 

Transkriberingen skedde samma dag eller dagen därpå som intervju vilket kan stärka 

överförbarheten då det underlättar processen att föra över ljud till skrift. Enligt Kvale och 

Brinkman (2014) är det positivt att transkribera när intervjun fortfarande finns i minnet 

(Kvale & Brinkman, 2014). Det var i transkriberingsprocessen som författaren märkte vilka 

frågor som saknades eller skulle uttryckts med annan formulering. Det är möjligt att frågor 

om levnadsvanor hade gjort resultatet mer fylligt. Genom att inte ställa fler följdfrågor har 

studien gått miste om mer detaljerad information.  

Ljudet fungerade överlag bra. Under en intervju spelades bakgrundsmusik men informanten 

pratade tydligt så det gick att höra. Med tid och noggrannhet har författaren tagit gott om tid 

på sig för transkribering. Enligt Bryman (2011) tar det tid att transkribera och det medföljer 

risk att transkriberaren tappar fokus och det blir fel ord och innebörder i texten. Det är därför 

viktigt att texterna är i god kvalité (Bryman, 2011).  

Informanterna fick möjlighet att valfritt tillägga i slutet av intervjun, därefter har de inte varit 

mer delaktiga. Deltagarvaliditet kan öka studiens pålitlighet genom att intervjuerna skickats 

tillbaka till informanterna och gett dem möjlighet för ändring och tillägg (Kvale & Brinkman, 

2014).   

Analysen börjades med att plocka ut meningsbärande enheter och sedan stryka allt som inte 

rörde studiens syfte. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det vanligaste att ta fram 

kategorier i manifesta analyser (Graneheim & Lundman, 2004). Det var svårt att veta vad 

som var av värde i meningarna för att kondensera. Att göra det en andra gång hade nog 

skapats bättre kondenseringar. Efter koderna placerats i olika högar fick författaren oftast gå 

tillbaka till meningen istället för kondenseringen. Det fanns oftast många intressanta 

fenomen i en mening. Författarens uppfattade kodning i analysen som en utmaning. Det var 

svårt att veta vad som var det viktiga i en mening.  

Erfarenhet hos författaren saknades vilket riskerar att gå miste om viktiga aspekter i 

texterna. Det är till fördel att författaren har erfarenhet av ämnet då det behövs förståelse för 

att kunna förstå vad informanterna säger. Författaren uppfattade sig ha begränsad förmåga 

att formulera om kategorierna till resultattext. Enligt Bryman (2011) är ett problem med 

kodning att det kan göra att textens innebörd försvinner. Genom att plocka ut en mening ur 

ett sammanhang kan innebörden bli en annan (Bryman, 2011). Med tanke på begränsat 

ordförråd hos författaren kan en fördjupad innebörd i textmaterialet gått förlorad vid 

utformning av resultat.  
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6.1.5 Tillförlitligheten i studien 

De kriterier som studien värderar är Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet och Möjlighet 

att styrka och konfirmera. Deltagarvalidering är ett sätt för att styrka studiens trovärdighet 

och tyvärr fanns det inte utrymme för det under forskningsperioden, vilket sänker studiens 

trovärdighet. Dessutom att syftet har formulerats om efter intervjutillfället gör det svårt att 

veta om informanterna hade kommit med annan information. Enligt Kvale och Brinkman 

(2014) går det att stärka trovärdigheten genom att ställa följdfrågor. Samtidigt finns det en 

risk med följdfrågor då det kan vara ledande för informanternas svar (Kvale & Brinkman, 

2014). Författaren var ovan vid att ställa frågor och märkte under transkribering att 

följdfrågor hade varit till fördel för resultatets trovärdighet. Informanterna har inte fått 

möjlighet att bekräfta att intervjutolkningen stämmer. Däremot stärks informanternas 

uttryckningar med tidigare forskning i denna studies bakgrund.  

Personerna som deltar i studien består av sex individer som tillsammans utgör en stor 

ålderskala och varierad erfarenhet. Kontexten av denna studie bör göra det möjligt att göra 

om undersökningen och få liknande svar då studiens tillvägagångsätt är beskriven, vilket gör 

det möjligt för andra att bedöma överförbarheten och pålitligheten. Överförbarheten kan ha 

påverkats för syftet omformulerades under analysprocessen. Intervjuguiden är bifogad och 

tillgänglig om intresse för att göra en liknande studie finns. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) är ett problem med innehållsanalys att det går att tolka en text på olika sätt 

(Graneheim & Lundman, 2004). Ytterligare ett problem är att kontexten försvinner vid 

kodning av meningsbärande enheter (Bryman, 2011). Tolkning påverkar även studiens 

möjlighet att styrka och konfirmera. Författaren har strävat efter att vara objektiv under 

intervjuer och analys. Dock har ord som nämnts tidigare kunnat påverka resultatet.  

Stress kan ha funnits då en del informanter var uppbokade en kort stund efter intervjun, 

intervjutiden blev därmed begränsad. Det kan anses kunnat påverka resultatet då det inte 

fanns tid för eftertankar. 

En svaghet med denna studie kan vara att ingen specifik sort yoga har undersökts och att 

tidigare forskning oftast redovisar resultatet med en sort yoga. Det blir därför otydligt vad det 

är som påverkar hälsa med yoga. Dock är det inte studiens syfte.   

6.1.6 Etikdiskussion 

Forskningsetiska aspekter som följts under forskningsprocessen är Informationskravet, 

Samtyckekravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Informationskravet och 

samtyckekravet uppfylldes skriftligt och muntligt (se Bilaga B). En brist i studien är att 

informanterna inte är medvetna om omformuleringen av syftet. Det framfördes inte heller att 

de hade rätt att ångra sin medverkan efter intervjuns avslut. Det bör troligtvis inte vara 

någon fara då det fortfarande är samma ämne. Det har inte skett någon återkoppling med 

informanterna efter intervjutillfället. Därmed kanske någon som ändrat sitt samtycke inte 

fått möjlighet att dra tillbaka sitt deltagande. Dock har alla informanter haft möjlighet att ta 

kontakt med författaren för frågor.  



21 

Konfidentialiteten har tagits på största allvar. Intervjuer på mobiltelefon lagrades oåtkomligt 

på dator och raderades från telefon. En informant blev medtagen i studien med hjälp av 

handledaren. Det är dock inte möjligt för utomstående att veta vem det är och vad de olika 

informanterna säger. Alla informanter kodades och det står ingenstans vilken kod som tillhör 

vem. Intervjumaterialet kommer endast användas i denna studie vilket är nyttjandekravet.  

En viktig aspekt med etiken är att inte låta deltagare komma till skada (Bryman, 2011) och 

det finns ingen medveten risk för det i denna studie.  

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte är att beskriva upplevelser och erfarenheter av yogas påverkan på hälsa. 

Informanterna beskriver yogas påverkan på välmående, sjukdomar och livsstil. Närvaro, 

balans och fysisk och mental styrka bidrar till ökat välmående. Det finns uppfattningar att 

yoga är stressförebyggande, smärtlindrande och påverkar högt blodtryck. Informanterna 

berättar om yogans påverkan på immunförsvaret som bidrar till frånvaro från förkylning och 

andra sjukdomar.  Yoga har påverkan på livsstil då den bidrar till sunda relationer, bättre 

matval och bättre sömn. Informanter betonar hur yoga ökar motivation för andra aktiviteter i 

livet, till exempel arbete, livsval och vardagsliv.  

6.2.1 Koppling till tidigare forskning 

I denna studie har det varit svårt att forma kategorier eftersom att faktorerna går in i 

varandra. Författaren arbetade induktivt och ville att materialunderlaget skulle styra och inte 

förbestämda kategorier.  

Informanter i denna studie beskriver att yoga påverkar sömnen till det bättre. Enligt tidigare 

studier finns det delade meningar om sömnpåverkan av yoga (Perfekt & Smith, 2016). Det 

verkar bero av vilken orsak sömnlöshet förekommer (Khalsa, 2004). En tolkning är att det 

kan bero på i vilken utsträckning informanten är stressad. Informanterna i studien pratade 

mycket om yogans påverkan på stress. Fang och Li (2015) rekommenderar yoga för att 

förbättra sömnen hos sjuksköterskor som är stressade på grund av arbete.  

 Enligt Granth et al. (2006) är yoga lika effektiv mot stress som kognitiv beteendeterapi 

(Granth et al., 2006). Enligt Raoa et al. (2009) samt Ulger och Yağli (2010) minskar stress av 

yoga (Raoa, et al., 2009). Stressreducering tyder också denna studies resultat på. 

Informanterna har en uppfattning i denna studie om att de har bättre stresshantering och att 

yoga hjälper dem att varva ner.  

Om kroppen inte är stressad är den lugn och avslappning. Något som informanterna tycker 

att yoga bidrar med. Anledningen till det kan vara för att yoga är mentalt stärkande. 

Informanterna upplever att yoga är bra för deras psykiska hälsa. Enligt Raoa et al. (2009) 

kan yoga reducera utlopp av ångest på grund av ökad förmåga att hantera tillstånd. Gothe et 

al. (2014) såg att yoga bidrog med ökad mental flexibilitet. Något informanterna i denna 
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studie också pratar om. De beskriver flexibilitet i sinne och fysiska kroppen. Flexibelt sinne 

hjälper dem att anpassa sig i olika situationer.  

Kauffmans (2016) studie visar att yoga ökar individers självkänsla. Likaså beskriver 

informanterna i denna studie. Enligt Olsson (2002) är det viktigt för den sociala hälsan att ha 

bra självkänsla. Informanterna i denna studie beskriver att de har bättre relation med sig 

själv och omgivning, att de har bättre attityd till andra i deras omgivning. Den insikten tyder 

på att yoga bidrar till god social hälsa. 

Hendriks, Jong och Holger (2017) fann inte att yoga påverkade sociala relationer. Medan 

informanterna i denna studie lyfte upp positiva aspekter på sociala relationer. De upplever 

att yoga påverkat deras attityd till andra människor och att deras syn på omgivningen är 

bättre. Vilket går att koppla till god social hälsa (Olsson, 2002). Informanterna beskrev även 

att de trodde människor som inte gjorde yoga ser till att finna något annat som stimulerar 

och passar deras livsstil, för att ha välmående. Vilket kan vara en förklaring till varför 

Hendriks et al. (2017) inte hade några skillnader mellan yogautövare och fysiskt inaktiva när 

det gällde sociala relationer, livstillfredställelse och mindfullness.   

Informanterna i denna studie beskriver yoga som smärtlindrande. Enligt Telles et al. (2016) 

upplever patienter med diskbråck mindre smärta än patienter med diskbråck som inte utför 

yoga (Telles et al., 2016). Informanterna i denna studie beskriver smärta i kroppen som 

orsakas av olika spänningar. Den reflektionen är att när det gör ont spänner kroppen sig 

ännu mer och smärtan blir värre. Med yoga slappnar informanterna av och då släpper 

spänningar som gör ont enligt informanternas beskrivning. Det tillför syreupptagning med 

medveten andning och fysisk aktivitet som enligt Statens Folkhälsoinstitut (2006) bidrar 

med positiva effekter på kroppen. Informanterna i denna studie uppskattar de fysiska 

effekterna yoga bidrar med.  

Divya et al. (2017) såg förändringar på blodtrycket hos yogautövare och det är något som 

informanterna i denna studie också berättar om. Djyya et al. (2017) såg förändringar på 

blodvärdet och en informant menade att speciell andning kan rena blod. Det finns en 

föreställning att yoga förebygger sjukdom hos informanterna i denna studie och den verkar 

även signifikant i studien av Divya et al. (2017). Samtliga aspekter kan även påverkas av 

fysisk aktivitet (Statens Folkhälsoinstitut, 2006). Ross och Thomas (2010) och Govindaraj et 

al. (2010) menar att yoga har lika stora effekter som annan fysisk träning och även helt andra 

effekter. Likadant upplevde informanterna i denna studie att yoga var något mer än annan 

fysisk träning. Informanterna beskriver hur deras sinne påverkas positivt. 

6.2.2 Teorikoppling 

En första tanke under kategoriseringen var att resultatet består av många fenomen som 

påverkas av varandra och påverkar varandra. Vilket kan kopplas till Dahlgren och 

Whiteheads (2006) bestämningsfaktorer för hälsan, exempelvis att informanterna finner 

balans med yoga. Då blir yoga en faktor som påverkar andra delar i livet positivt. 

Informanterna håller med om att yoga påverkar deras livsstil, bland annat livsstilsfaktorer 

som stress, sömn och matvanor. Det påverkar sociala relationer i form av att de har en annan 
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attityd. Yoga bidrar med handlingskraft att ändra sin egen situation, vilket kan påverka 

informanternas levnadsvillkor, där boende, utbildning och arbete med mera finns. Detta går 

också att koppla till KASAM.  Suraj och Singh (2011) såg att de studenter med hög KASAM 

hade en hälsofrämjande livsstil, vilket kan tyda på att informanterna i denna studie har högre 

KASAM och därför försöker förbättra sin livsstil.      

Informanterna berättar att yoga har betydelse för dem. Studiens resultat går att koppla till 

KASAMs komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Informanterna 

beskriver att yoga påverkat deras mentala styrka. Enligt Antonovskys (2005) är hög 

begriplighet när individen kan ta emot information och bearbeta den kontrollerat 

(Antonovsky, 2005). Informanterna beskriver att de har lättare att se på sig själv och 

omgivningen med acceptans, samt att inte ta så hårt på sådant som inte går att påverka. De 

upplever också att de har en motståndskraft mot motgångar.           

Intressant att yoga bidrar till energi, kraft och ork hos informanterna. Det kan ses som en 

resurs och kopplas till komponenten hanterbarhet. Enligt Antonovsky (2005) är 

hanterbarhet när resurser upplevs finnas tillgängliga, det kan vara egna resurser och 

människor i omgivningen kan också vara en resurs (Antonovsky, 2005). Att orka kan vara en 

resurs. Det kan också vara en resurs att känna sin fysiska styrk. Att känna sin fysiska förmåga 

utvecklas är något som informanterna uppskattar. Informanter upplever att yoga bidrar till 

att de har ökad kontroll över sig själva.  

Meningsfullhet är KASAMs motivationskomponent (Antonovsky, 2005). Informanterna 

beskriver erfarenheter av yogas påverkan för att genomföra förändringar i livet. Genom att 

yoga också bidrar till ökad psykisk, fysisk och social hälsa kan det bidra motiverande till att 

vara handlingskraftig.  

6.2.3 Implementering på samhällsnivå  

Folkhälsovetenskap är en tvärvetenskaplig disciplin som utvecklar kunskap om 

befolkningens hälsa och påverkande faktorer för hälsa. Syfte är att föreslå åtgärder för att 

bevara och förbättra hälsa och främja jämlikhet i hälsa (Nilsson, 2016).  Hälsa är psykiska, 

fysiska och sociala välbefinnande (WHO, 1989) och yoga kan bidra inom alla delar, 

informanterna vill se delarna som en helhet. Delarna samspelar och påverkar varandra. Det 

som är en styrka med yoga är också att det går att utöva det på många olika nivåer, och det 

behövs inte mycket resurser för att genomföra yoga. Vilket gör yoga anpassningsbart för hela 

befolkningen oavsett socioekonomisk status, ålder och kön. På samhällsnivå kan yoga 

rekommenderas i högre utsträckning än vad som sker idag, speciellt inom hälso-och 

sjukvård. Dock är det individuellt och det går inte att säga att alla invånare behöver yoga. 

Däremot är det mycket forskning där yoga bidrar till tillfrisknad från sjukdom. Säkert finns 

det lika mycket forskning som säger att yoga inte har större effekt än andra behandlingar.  

”Det är mer effektivt att inrikta folkhälsoarbetet på bestämningsfaktorer 

för hälsa än på enskilda sjukdomar” 

(Prop. 2007/08:110, s. 22). 
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Yoga har tydligt i denna studie en positiv påverkan på informanterna och hur det kan påverka 

hälsans bestämningsfaktorer för individen och därmed samhället. Är individen frisk gynnar 

det samhället genom ökad produktivitet och konsumtion vilket kan gynna en jämlik hälsa.      

7 SLUTSATSER 

Informanterna i denna studie beskriver yogas påverkan på deras välbefinnande, sjukdomar 

och livsstil. Informanterna finner balans med yoga. Yoga gör informanterna närvarande. 

Yoga är träning för kroppen och medvetenheten. Yoga bidrar med mental styrka och minskar 

informanternas upplevelse av stress. Informanterna beskriver erfarenheter av att yoga 

påverkar sömnen positivt och det finns goda belägg på att yogautövning sänker blodtryck. 

Informanterna har erfarenhet av att yoga kan lindra smärta, både psykisk och fysisk. Yoga 

bidrar till ökad social hälsa genom att informanterna har bättre självkänsla, ändrad attityd 

till sig själv och omgivningen. Informanterna får handlingskraft och har erfarenhet av att 

yoga ökar viljan att påverka sin livsstil. Sammanfattningsvis tyder detta resultat på att yoga 

bidrar till ökad livskvalité för informanterna.    

De som kan tänkas ha användning av resultatet är olika sektorer som arbetar med folkhälsa. 

Yoga finns redan inom skola och hälso-och sjukvård men kan användas i större utsträckning 

som ett hjälpmedel och resurs för hälsa. Denna studies resultat kan stå för sig själv trots 

bristande kvalité men kan också vara till underlag för utformandet av en kvantitativ studie.     

7.1 Framtida forskning 

Denna studie har gått in på upplevelser och erfarenheter av yogas påverkan på hälsa. Den 

kan ses som en förstudie till vidare forskning. Om materialet hade analyserats ytterligare 

kunde säkert resultatet blivit mer fylligt. Några aspekter som verkar intressant att undersöka 

vidare är människors upplevelse av yogas påverkan på levnadsvanor då denna studien inte 

ställde följdfrågor om ämnet och levnadsvanor ses kunna ha stor påverkan på hälsa.         

Det hade varit intressant att utveckla en liknande studie med bredare urvalspopulation och 

ha med friska och sjuka deltagare för att se om och vad det finns för mönster. Ett annat 

alternativ är att utforma en kvantitativ studie med svarsalternativ.    
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BILAGA A- INTERVJUGUIDE  

Berätta om forskningsfråga, syfte och etiska aspekter. Deltagandet är frivilligt och Du har rätt 

att avbryta om/när Du önskar. Genom att Du skrivit på och godkänt medverkan i studien har 

Samtyckekravet uppfyllts. All information förvaras konfidentiellt, tryggt och anonymt. 

Uppgifterna som samlas in ska endast användas till föreliggande studie. Är det okej att jag 

spelar in intervjun? Några frågor? Är Du redo?  

Intervjuguide 

1. - Vad är det första Du tänker på när Du hör ordet yoga? 

2. Erfarenheter av yoga 

- Kan Du berätta om Dina upplevelser av yoga? 

- Vill Du berätta om någon specifik erfarenhet (av yoga)?  

o Kan Du beskriva lite närmare hur Du upplever yoga? 

o Är det någon upplevelse/känsla som återkommer varje gång? 

2,5. Kan Du beskriva för mig på vilket sätt yoga har påverkat Din vardag?  

Sömn, psykisk hälsa, smärta, fysik, matvanor, negativa effekter, sjukdomar, 

livskvalitet, smidighet, koncentration, 

o Kan Du beskriva hur yoga får Dig att må/ påverkar Dig?  

o Fysiskt? Psykiskt?   

o Kan Du exemplifiera med något…? Vill Du berätta om en specifik effekt? 

o Kan Du beskriva hur Du känner då? 

o Kan Du berätta något mer om det? 

o Har du några negativa erfarenheter av yoga? 

- Upplever Du att det finns något Du skulle kunna jämföra yoga med? 

3. Hälsokoppling 

- Vad var det som påverkade att Du började med yoga? 

o Hur tänkte/kände Du då? Innan och första gången. 

- Vad är det som gör att Du fortsätter med yoga?  

- Hur skulle Du beskriva yogans betydelse i Ditt liv? 

- Upplever Du att yoga påverkat Din livsstil? 

o På vilket sätt då?  

- Hur beskriver Du hälsa? 

- Hur beskriver Du Din hälsa? 

- Hur upplevde Du Din hälsa innan Du började med yoga? 

- Hur upplever Du att yoga har påverkat Din hälsa? 

o Positivt/negativt? 

4. Bakgrundsfrågor 

- Hur gammal är Du? 

- Hur länge har Du utövat yoga? 

o Hur ofta? 

- Vilken sorts yoga föredrar Du? 

o Varför det? Vilken tid på dygnet? I vilken miljö? 

- Har Du något Du vill tillägga? 
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MISSIVBREV 

Hej!  

Mitt namn är Josefin Andersson och jag läser folkhälsoprogrammet på Mälardalens 

Högskola i Västerås, sista terminen. Nu ska jag skriva mitt examenarbete på kandidatnivå. 

Syftet med studien är att beskriva erfarenheter av yoga som hälsofrämjande faktor.  

Du tillfrågas härmed deltagande i studien. Vill upplysa om att Du har rätt att avbryta Din 

medverkan utan att behöva ange orsak. Ditt deltagande är av vikt för studiens kvalitet. 

Materialet kommer endast användas för denna uppsats. Jag kommer spela in vårt samtal och 

sedan transkribera det. Insamlat material kommer hanteras konfidentiellt. Enbart jag, min 

handledare och examinator kommer ha tillgång till materialet. Beräknad tid för intervjun är 

30-45 minuter. Intervjun genomförs var Du tycker är mest lämpligt, bland annat alternativt 

hemma hos Dig, på biblioteket, på min skola eller där Du utövar yoga. Insamlat ljudfiler och 

utskrifter kommer raderas efter min examinering är fulländad. 

Uppsatsen beräknas läggas ut på Diva i slutet av april. Har Du frågor besvarar jag dem gärna 

på e-post jan14026@student.mdh.se eller telefon 0733612209.  

Stort tack! 

Josefin Andersson  

Samtycke till medverkan i studien 

Härmed samtycker jag till att medverka i föreliggande studie. Jag har fått information om att 

deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta min medverkan när jag vill utan att ange 

orsak.  

Ort/datum:  

Namnteckning:  

Namnförtydligande:  

mailto:jan14026@student.mdh.se
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